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 סניוװעג עסיורג םאד
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 7 0: ער :

 טי

 ןע2:4 יא א ן

 ,םֶניִועֶג עֶסיֹורְג םאָד
 ןַייא דּויַא ,רָעגיכליט רָעֹד היבט יֹזַא יו ,הׂשעמ ץבִילרָעדנּואוז ַא)
 טקִילנֲעּב לָאמ ַא טִימ םיצולפ זיא ,רָעדניק טומ לפּוטמ ַא , ןַאטָערָא

 סָאד לֶאו עט יאדּכ ויִא סָאװ ,לַאפ ןָעדליו הנושמ א ךרוד ןָערָאװָעג
 .(לעביב ַא ןַיא ןָעּבַײושעּב

 .טרָאװ יײּב טרָאװ ןֶעּכֶענֶענרֶעּבִא ןּוא ןײלַא ן'היבט ןּופ טלהַעצרָעד
 הברה, ער/זי

 ,לד רֶפֶעַמ יִמיִקְמ
 , ןֹויְבא םיִרָי תֹופְׁשַאַמ

 , ןַאמָערֶא םָעֹר ררֶע רֶעד ןּופ ףיױא טלעטש רֶע

 . ןֹיבָא םָעד ףיֹוא רֶע טּבױה טסימ םי'נּוּכ

 67 ,ג"יק םילהּת)

 ינַאּפ ,רתיִא טרָצה ,סנִיוֲעג עסיורג סָאד טרֶעׁשעּב זיִא'ס זַא --

 חצנמל : רהיִא טגָאז יװ ,ןַײרַא ּבוטש ןיִא ךַײלג בצד טמוק , םכילע-םולש
 ןַײק ַײּברֶער ָאטשִינ רָאנ ויִאס }סע טל טהֵעג עס ןַא --- תיתינה לע

 טנֶעמ ,טיהָעקרֶעּפ הלילח רֶענָאט ןּוא ,ןָעטפַאש'הירּכ ןַײק טִימ לכש
 יהְאיַא רַאפ רֶעד יװ ןְעפלֶעה ְךייא טָעװ ,גידנעדַײר ןֶערֶעוװ טצֶעזֶעצ רהיִא
 : ררֲעפ טּכֶעלש ַא רגנ הצָע ןיֵאו המבח ןיֵא : רהיֵא טגָאז יװ ,ַײנש רֶענַיר

 יאתש  ,ךיז גױײל םֶהָענ שטָאה ,ןָעסִירֶעגסיֹוא טרֶעוװ ,טָעווֶערָאה שנֶעמ ַא
 --- ןענַאװ ןּופ ןּוא סָאװ ןּופ טשִינ טסַײװ עט םִיצולּפ ! כרַאטש ןוא ., ןויצ
 חור : ןעּנעִירשֶעג טהָעטש קוסּפ ןיִא יװ ,ןָעמַײז ָעֹלַא ןופ טלעדרעפ םַצ
 רָאנ ,טשינ ָךייַא ףיִא ףרַאדָעּכ ןָעשטַײטרָעּפ , םידּוהיל דֹומעי הלצהו
 םָע--- יּברקּכ המשנרש ןמו לּכ ,רויַא זַא ,ױזַא זיִא ןּופרָעד טשּפ רעד
 ּךיִא ,ןוחטּב םָעד ןֶערעַילרֶעּפ טשִינ רֶע רָאט ,רָערֶא ןייֵא ךָאנ ךיז טנָאלש

 = יא =



 םכילע2םולש
 טא יו == .רי--טטנייה סטיל נעוקיועשטעט עא עא עג ערעב

 .הָעטשרָעּבױא רֶעֹד יױזַא יװ ,:קַאט ןַײלַא ךיז ןּופ ןֶעהָעזֶענסיֹורַא סָאד ּבָאה:
 םּוק יו םּורָאװ : הסנרפ רֶעניטציִא ןַײמ םִימ . טרהִיּפָעַנ רָימ טימ טָאה
 םַעּכַאּב ןַײמ זַא ,ןענַירד ןַעטִימ ןיִא .רעטּוּפ ןּוא זַעק ןָעפיֹוקרֶעּפ רָאג ךיִא
 תונטאנּב זיַא'ס 1 םנִיבלימ ןַײק טומ טלָעדנַאהָעג טשינ לָאמנַײק טָאה ץּבַאּב
 . ףֹוּס .ץוַיּב ּביֹוהנֶא ןּופ השעט ָץצנַאנ יד ןָעכרָאהסיֹוא טלָאז -ה"יִא יאדּכ
 ,וָארג ןפיוא ְךיִא ןַעּכַענ ָאד טָא ָעלַײװ ַא ףוא ןֶעצעוצ ךימ לֶעװ ְךיִא
 לּכ תמטשנ : רתיֵא טנָאז יװ , ןָעַײק םִיּפָע לַײװרַעד לידרָעפ סָאד ךיז זָאל
 , טָאג ַײּב שינעפֶעשֶעּב ַא ְּךיֹוא --- יה

 לָאז ךוא : סה שמא טַײצ-תֹועיּבש  םּידַא ןָעווֲעג ויִא סָאד ,רֹוצְקּב
 ש רַאפ ַײװצ רֶערָא ךָאװ 8 ,ןָענִיל ןַײק ןֶעגָאז טשִינ ךייַא
 א'ס ,טשִיצ טסֶעגרָעּפ .תֹועובש ךָאנ ןָעכָאװ רָאּפ ַא ?ַאהי
 ַיװ םיורנ יֹזַא ,טַארּוקַא ןֶעגָאז ְךייַא לָאז ְךיִא , עקנִיל
 ימ ךָאנ רשּפא א ןהָעצ רערָא רהֶאי ןָעַײנ טקנופ ,טפַײה סָאד ,ְךָאוו
 רָאנ ,ָאטָא ךימ טהָעז רהיִא יװ ,ןָעווָענ טלָאטעד ןִיּב ךיִא .קישטימס ַא
 ,הי ב ט רֶענֲענייֵא יי יקַאט ,טסַײה סָאד , רֶעטציִא סָאװ ,רָעד טשִינ
 שרֶעדנַא רָאנ ,ץעטנָעי ָענֲענייֵא יד : רהיִא טנָאז יװ ,רָעד טשיּפ טרָאפ רָאני
 ַא ,טכַארַעג ךייַא רַאפ טטינ ,ןָעיועג  ןיּב ְךיִא 1סָאװ ונייהד ,טרָעַײלשעג
 סָאר ןַעםֶעּוטׁש לַיװ עמ זַא ,ּוליּפַא שטָאה ,סֶעלָאּפ ןָעּכעיז ןיִא ןצּכק
 , ריננַא ןופ טַײװ ץנַאנ ְךיֹוא טציִא ךָאנ ְךיִא ןַיּב , קירוצ .רֶעדעַיװ ָענֶעגייֵא!
 :עידרָעּפ ןַעשנָיװ ָערַײּב סָאד ךִיז רימ ןָענֲעמ ,ןיקצָארּב וצ טלהָעּפ רַימ םָאוו
 ְךיִא ןַיּב לָאמ ַא גילדָעװ רָאנ ,תוּכּוס ךָאנ זִיּב רָעמיז ןַעגַיטנַײה םָעד ןָענ;
 ןייא .ָעלֲענעוו ןּוא ררָעֹפַא טימ ,ריגנַא ,רײַא ,סםָאד טסַײה ,טנַײהו
 ,ךיו ןעקלַעמ סָאװ ,רָאּפ ַא ,ךעלהמהב ,עיה-ַַע ןַײק ,טימ ,םנָענייַא
 עמיכ ,ָאד ויִאס ;ךיז ןָעבלֶעקבָא ַײב טָאיטָא טלַאה סָאװ ,ענייא ךָאנ טִימ
 ַץיַענייֵא ,גָאט ָעֹלַא ץשירפ ָענֶעטֶעטס ןּוא רעטוּפ ןּוא זָעק , ןֶעגידניזרָעּפ ּוצ
 ןַײמ , גירַײל םשִינ טצִיז רֶענַײק , ןֶעטַײּברַא ָץלַא רימ םורָאװ , עינַאווֶערָאה
 יָאלש ,ךילגירק ןָעגָארט רֶעדניק יד ,תֹוטהּב יר טקלָעמ ןֶעגָעל לָאז בַײוװ
 ָעֹלַא סיֹורַא רָימ רהָאּפ ,ָאטָא טהָעז רהיִא יװ ,ןַײלַא ָךיִא ןּוא ,רֶעטוּפ ןֶענ
 ץמ ,קֵירָעּביֹוּב ןיִא סעשטַאד ָעלַא ףרוד הָעג ,קרַאמ ן'פיוא ןָעגרָאמהִירּפ
 ,ץֶלמּוהָעי ןופ םיתב"ילעכ ַעמסֶערג ָעלַא ,םָענָעי טימ ,םָעד טימ ךיז טהָעז
 זיִא ןֶעמ וַא ,ןעט א ,ןָעשנֲעמ ַא טימ לָעסִיּבַא ףרוד ךיז טדָער עמ
 ןַײק טשִינ ,-היֵא טנָאז יװ ,טלָעוו רָעד ףיֹוא ׁשנֲעמ לָעקַיטש ַא םִיפָע ךיֹוא
 ,ףלמ ַא רָאנ ךָאר ךיִא ןיב תבש יצכקומש רָע ןּוא ,, רָעדַײנש רֶעגָידעקנַיה-
 , םילהּת ,םּונרה לעב ַא ,שמוח השרפ ַא ,רפם ןָעשִידּוי ַא ןיֵא ןַײרַא קי

: : 
. 

2 = 

 * ק 2
2 

=- 10 -- 

 לע,



 . םֹניווֲעג עסיורג םָאד
 46 -=ילשרראטא קעיס קעטיעקטיאכטשייאיעטשנעיי

 -םולש ינַאּפ ,ןָא ףיפ טקוק רהיֵא -- םָעדיוּב , שקָאל ,ץנָעי , םָאד , קרּפ
 רֶעד טֶא ,ָע, :ןָעצרַאה ןיִא השעמ-תעשּב יארוַא ךִיז טכַארט ןוא , םכילע
 .. ."! ײרָאטַאק סָאװ רוי ַא רָאנ יקַאט םִיּפָע ךָאד זיִא היבט

 ,ָאי 1 ןָעלהָעצרָעד ּוצ ןֶעּניֹוהֶעגנָא ְךייַא ְךיִא ּבָאה עשז-סָאװ , רוצְקּב
 רֶערֶעטיֹּבַא ,ףליה ם'טָאג טַימ ,ןָעווֲעג טלָאמָעד , סָאד טסַײה ,ְךיִא ןִיּב
 ןּוא ּבַײװ טימ ,טכַאדַעג ןעדוי ןַײק רַאפ טשִינ ער ,ןַאמערָא
 ׁשָעווָערָאהָעג ,ָערֶעשטָעװ ץיה ַא רֶעננוה ןּופ גָאט ןיִא לָאמ ַײרד רֶעדְנִיק
 ַא לַאוגַאװ םּוצ דלַאװ ם'נופ רֶעצֶעלק טּפֶעלׁשֶעג , לֶעוייַא ןייֵא יו ְךיִא ּבָאה
 ןערלִינ ַײװצ .דַאפ ,ןַײז טשִינ הּפרח ןַײק ּוצ ךייַא לָאז סֶע ,ןָענָאװ ןֶעלּופ
 ןַײק ,םיוא טלַאה הָענ טִימרֶעד ןּוא גָאט ָעלַא טשִינ סָאד ןוא ,נָאטַא
 ַא ,לירבהל ,טִימ ,ןַײז דנוזֶענ ןָעלָאז ,םרָעְקִיּפ טימ ּבוטש ַאזַא , ערהדִיַע
 ףרַאדָעּב ,טכַאמ "שר סָאװ ןָעסַיװ טשינ ליװ סָאװ ,טסָעק ףיֹוא דדָעֹּפ
 ,ךָאד זיִא רֶע !טָאנ טוהט סָאװ . ץּורית םּוש ַא ןהָא רָאג , גָאט עלַא ןעַײק
 טימ ,גולק ליטלָעװ םָאד טרהִיּפ א סנרפמו ןז ַא ,רהיֵא טגָאז יו
 ,טיורּב לָעְקִיטֹׁש ןרַאפ יװַא ָאד ןימ ָעׁשטּוט ְךיִא יװ , רֶע טהָעז ,לכש
 ת ירחַא ןיֹוׁש זיִא'ס זַא ,היבט 21 טסנַײמ ּוד, : רימ ּוצ רֶע טכַאמ
 ַא טויב ,ץפ !ןָעלַאפֶעג ריר ףוא ויִא לעמיה רָעֹד ,טֹלָעװ קָע -- לּכה
 טוהט ,רָאנ לָיװ טָאג ןַא ,יֹזַא יװ ,ןֶעהָעז ּוד טסֶעװ טֶא !רַאנ רֶעסיֹורנ
 ׁשרָעװ סֶע ןּוא םָאגּורק אויל ַאנ הָערד ַא טונַימ ַא ףיֹוא לומ סָאד ףז
 ם'ניא ןָענָאז רַימ יװ ,סיֹוא טמוק םִע ; ְךֶעלֲעקניװ ָעלַא ןיִא גיטביל
 עס רֶעֹװ ןּוא טרהָאּפ עס רֶעװ-- לפשי ימּו םורי ימ :"ףקֹוּת-הנהנו
 } ןעפָאה רָאנ ,ןָעּפָאה ףרַאדֶעּב רוי ַא ,ןוחטּכ ,זיִא רקיע רֶעד .םּופ ּוצ טהָעַנ
 ןֶענָעו  ףיֹורָעד + טצרַאװשרָעּפ לַײװרָעד ןָעמ יש רֶעמָאמ 1 סָאװ יַא
 התַא , רהיִא טנָאז יו ,טלָעוװ רָעד ףיֹוא ןָעדּי ךילקיטש םִיּפָע ךָאד רַימ
 םָאװ ןָענֲעקַא .,.אנקמ טלָעװ יד ּונּוא ויִא += טשַינ --- ונהרחב
 טִימ טָאה טָאנ יװַא יװ ,םֶעד ןֶענֶעק ַא םֶע סֶעּומש ְךיִא !סָאד ְךיִא םֶעּומש
 . ןֶעברָאה סָאד טנעמ רהיִא ,הֹואלפנו םיסנ רָאנ יק לַאמ  טרהיּפ עג רַימ

 ןעּכָעל:רָעמּז יֹוזַא רימ ָךיִא רהָאפ טכַאנ רַאפ לָאמ וו םֹויִה יהיו
 ,ררָע רעד ןיִא ּפָאק רֶעד } רֶעצ צעלק יר ןהֶא ,םַײהַא קִירוצ ןיֹוׁש , דלַאװ ןיִא
 םַע סָאװ םיוק ,ךִיּכענ , לידרֲעּפ סָאד ; רֶעטסניּפ ןוא טסיװ ןָעצרַאה ן'פיוא
 ,ךיִא גָאז ,ףירק, .קָארּב שטָאה ,קַאה שטָאה ,סםִיּפ יד טיט טָעטנָאלּפ
 טַײרַעּב סָאװ ךיֹוא סַײװ , רימ טימ ףַײלג ןַײרַא דרֶע רַעד ןיִא ,לומ-םילש
 רַאפ ן'היבט ַײּב ןייֵא טסהעטש ּוד זַא ,גָאט-רַעמװ ןעגנַאל ַא ןיִא תינעּת ַא
 הו שפור שטַײּכ רעד ןיפ קַאנק רֶעדֶעי ,םּורַא ןּוא םּורַא ליטש *1 דרֶעפ ַא
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 םכילע-םובש

 םנעטָאש יד ;ם'ססֹונ רֶע גָאט רֶעד ,ךיז טצָעו
 טּביוה םָע ג תולג רָעׁשִירּוי רעד יװ ,גנַאל םיֹוִא ךִיז ןַעהַיצ רָעמיֹוּב יד ןופ
 ַענֶערעֶישרַעּפ ,ןָעצרַאה ן'פיֹוא ענמופ קרַאטש ןוא ילרעטסניּפ ןֶערָעוו ןָא
 ןּופ ןַעטלַאטשַעג ַףלרָעלַא ,ןַײרַא ּפָאק ןיִא - ןָעכידק ןָע'תובשחמ ,ןעקנַארְעג
 ןהַאמרָעד ָאר ןּוא ןַענֲעק ַא רַימ : גנַאל ןיוש  ,ןָעשנָעּמ
 , רעטסניפ זיִא ּבוטש ןיִא ! רַיַמ ן , םַײה יה ףיט ְךיִא
 ע עג ,ךילרַעדניק יד ; ךשח
 ןַעגנֶערּב רַע טָעו רָעטָאט ,לומ-םילש םָעד , ןֶעטַאמ ן'פיוא ףִיַּענ לי

 , ענַײט ץטלַא יד , יז ןּוא , םַײהַא עקלוּבַא רעפא ןּוא ,שירפ ַא לַישַײרּב
 ןֶעּבָאה םֶהיַא ְךיִא ףרַאדַעּב רֶעדניק , :טָעשטרָאװ + ,ענידוי ַא עא
 יד רַאפ ןעפָארטש טשִינ לָאז טָאג ,םָענ שטָאה ,ּוצרעד ןֶעּכעיז ךָאנ ןּוא
 ןַעכרָאה ּוצ םוג " ןַײרַא ךַײמ ןיִא רײהרֲעגירַעּבָעל ןַײרַא ַײז ףרַאװ ,רַײר
 , רהיֵא טגָאו ַײװ ,טנָעט ַא יװ רהָעמ טשינ ךָאד זיִא עט 1 םירּוּבד בלא
 -וטשרעפ טשינ רָעמרָעו ןַײק טַימ ןַעמ ןַעק ןָעגָאט םָעד ,"םינרו רשג א
 ףרַארֲעּב ַײט ּוצ ןֹוא ,ַײט ךיז טסּולג ,גנִירֶעה לָעקִיטש ַא טּפַאח עמ ,ןָעּ
 לַעקימש ן'רַאּפ, . ןֶעקצָארּב ַײּב זיִא ,רהיִא טגָאז ,רֶעקּוצ ןּוא , רַעְקּוצ ןָעמ
 ,ןַײז להומ השקשַינ ָעְקשִיֵק יד טָעװ ,ןָעּבָעִל לָאז בַײװ ןַײמ טגָאז ,םיֹוהּב
 ,ץטיוט ַא ראג הָירפרַעד ןיִא ךיִא ןיּב ,יז טגָאז ,ַײט לֵיוֲעלנ םָעד ןהֶא רָאּ
 לַײװרָעד ןּוא *!ַײלק יד רִימ ןּופ טתוצ טכַאנ ַעצנַאג ַא ,יז טגָאז , דניק סָאד
 טנָאז יװ ,יקַאט ו יא החנמ ,טלָעװ רָעד ףיֹוא רוי ַא םִיּפָע ךָאד ןָעמ זיִא
 - ןַעמ ףרַאר ןֶענוַאד רָאנ ,ןָעפיֹולטנַא טשִינ טַעוװ יז ,  גַיצ ןַײק טשִינ , רהיֵא
 העשּב טקנוּפ זַא ,ןַײז ןיֹוש ןָאק סָאװ ןָענװַאד ענהעש סָאד ְךייא טלהָאמ
 ליררעֿפ סָאד ,ןטש השעמ ,ףױ טוָאלֲעצ ,הרשע הנומש יז ןָעלֲעמש

 יד ןָעטלַאהנײַא ,ןָעגָאװ ן'כָאנ ןעפייל ןָעמ  ףרַאדָעּב .,זַײװרֶענענושּפ
 ןַמֹׁש--בקעי יהלאו ?הני יהלא םהרבַא יהלא; ןֶעגנד ןוא םָעצַײל
 :נ טשילג ,םיעבהלּוצ ףוא יװ ,ָאד ןוא !הרׂשָע-הנֹומש ןָענַאטשָעג
 ףיוא רָעגנירג ןָערָעװ טָעװ רֶעמָאט ,ץרַאה טַימ ,קַאמשָעג ןֶענוַאד אקוד
 | ...המשנ רָעד

 הרׂשע:הנֹומש יד גָאז ןּוצ עא ! ץכָאנ ױזַא רימ ףיֹול ָךיִא , רּוצְַּכ
 רָעד --- רסחּב םייח לכלבמ םַײּב לודבהל , וו ,ןּוגנ ַא טיט , ךיוח
 ינשיל ותנוטא םַײקמו ,ןָעשִינַע א עַײז עלַא ןֶעוַײּפש ןוהט טוהט ָאד
 ,יֹוא ,לַיַײּב ןַעקַאּב ןּוא ררָע רָע ןיִא ןָענַיל םָאװ יד וליפא --- רפש
 !ןְעסִירֶעגפױא ןָעמ טרָעװ יֹוא !דרָע רֶעד ןיִא ןָעמ טנעול ,רֶומ ךיִא טכַארט
 ןָעצו סָאװ ,ְךיִא ןַײמ םידיננ רֶעצֶעּפּוהָעי יד ,לשטל ,ָץנָעי ןוו יֹוזַא טשִינ
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 נייע עי עט ;ס טרעט א לה קי קא ,2:=-

 קא ןעקנירט ןוא ןעסע ,סָעשטַאר יד ףיֹוא קירע ביי וַּב ןיא רָעמוז ןינַאנ ַא

 סָאר טמיק סָאװ רַאּפ ,םלֹוע לש ונֹובר ,יֹוא .םטונ:סֶעדלַא ןיִא יז ןָעדָאּכ
 - האר ,ּױינַעמָאנ רלַאװג ,ןעדּוי ָעֹלַא טִיּמ ףַײלג ריַא ךיז טכַאד 5 ? רימ-
 ןָא ךיז 2 ןוא ןַעווָערָאה ריס יװ טכַאדמֶעּב .סו גָאז ,הָעו -- ונינעב אנ
 םיֹוא ךיז םעוו ןעד רֶעֹו ,םּורָאװ ,ףִיּבָענ טַײל ָעץסייִא יד ןופ עדווירק יד
 יר ,האופר יד וצ זניא קִיׁש --- אפרנו ּונַאּפר ?וד טשִינ ןַעוו ןעקוקמורַא ַײז
 טינַא טיט ונוא שֹנֲעַּב --- ּונילֹע ךרּב ...ןַײלַא ןיוש רימ ןָעבָאה הֹּכט
 ןּופ ןּוא ןרָאק ןופ ,תואּובּת םינימ עלַא ףיוא טָעדָעגַא ןַײז לָאז ם םָע ,רהָאי
 ,הימ םָעו סָאװ .,גָידנַעסעומש יי וליּפַא ,שטָאח , ןַעטשרָענ ןּופ ןּוא וו
 שיֹורַא טמּיק םָאו ,לשמל ,רָענַײטש ַא 1 ןופרֲעד ןַעמוקסיֹורַא  ,לזמ:םִילש
 , ץפ ,רָאנ .. .1 לֶעוװלָאװ יצ רעדט ויִא  רֶעּבֶאה יצ , לירבהל ,לידרַעּפ ןַײט
 נָא יאדיַא ךָאר ףרַארעּב דוי ַא טרפבו ,טשִינ ; תוישק ןַ ק ןעמ טנָערפ טָאג
 טָאנ מסַײה אמהסמ , *הבֹוטל ז םע ןָעגָאז ןּוא ןָעֿטּונ רַאפ גנודֿפלַא ןָעמָעַכ
 :ַא-קיטפ, יד ןוא , םינישלטלו --- רַעטַײװ רָיט ךיִא גנַיז --- םינישלמלו . יװַא
 ןעלַעװ ,טלָעװ רֶעד ףיֹוא טָאנ ןַײק ָאטשינ ויִאס זַא ,ןעגָאז סָאװ ,"ןָעט
 :םיוא סָאד ןעלעװ ַײ ,ןַיה ַא ןָעמיק ןָעלֶעװ ַײז זַא ,םינּפ ןַײש ַא ןָעּכָאה
 2 8 ביֹוא רבֹוש ַא ויִא רֶע םורָאװ , טנעצָארּפ טיט ןַעקנָערק
 ןַעּמ ףרַארֶעּב םהיֵא םִיֿמ ,טשַינ ךִיז ןָעמ טלעוּפש םהיִא טיט + ,רָעלְחָאצ
 :ַאּפרַעד--- ןמחרה בא :םהיֵא ּוצ ןָעַײרש ,םֶהיִא ןַעמֶעַּב ,ןַעטּוג טיט ןהָעג
 ,תֹולֹוק ץרָעונוא ּוצ רָעה --- ניק עטש ! רֶעטָאּפ רֶעגָיצרַאה רֶענִידמַעַר
 ןענַענ ַײז , רַערניק ןּוא ּבַײװ ןַײט ףיֹוא תונמחר ּכָאה --- ונילֲע םהרו םוח
 בעיל ןַײר ,ךיִא גָאז עגל הָעֹּכ טסלָאו--- הצר ,גַירָעננּוה ְךִיֹּבָעג
 שימ םינהּכ יד תעשּב ךָאנ ,שדקמה היּכ ןיִא ,לָא ַא יו ,לארשי קלָאּפ
 . טלֶעטשעגרָערִינַא יו טָאה 0 רָעפ סָאד ! יוטס --- םִיצולּפ , ,. םיול יד
 ףיוא ביוה ְךיִא ,הרשע-הנומש לעקוטש סָאד ךִינ רָעד ףיֹוא ּבָא פאה ְךיִא
 םיֹודַא דלַאװ ןופ ךַײלג ןֶעגֶעק ַא רָימ עי = עא = ןַעגיֹוא יד
 :טנַײוװֶעג יו טשִינ ןּוהטַעננָא ןּוא טלָעטשּרָעּפ - , תושפנ ָץנרָאמ-הנושמ ַײווצ

 ךיִמ ּבָאה ןוא ּפָאק ןיִא קנַאדָעג ַא ןעניולּפעגבר ּוד רָימ זיִא "!םינלט .ךיל
 ּוד שטַײט'ס !הטוש ַא םזיּב ,היבט ,ץפ, ! קִירּוצ שּפַאהרֶעּפ רלַאּב רָעּבא
 ,טבנ יב ןוא גָאט ַײּב ,ןטרהָאי לעיפ 0 ןיש דלַאװ ןיִא טסרהָאּפ

 ְךַאֹמ ! ָאיװ -- ?"םינלונ ן,לפעגניֵא טנַײה םיצּולּפ םִיּפָע רַיד זיִא ס
 ךָקלציטש רָאּפ א םָעד ביג ןּיא ץרַאה םִימ ןָא דז םָענ ןּוא לידרֶעּפ םּוצ יי
 .ןָעט טנַײמ ךימ טשינ ַײװ ףַײלנ , ןָעטנוה ןוֿפ

 ןופ ָץניִש רימ וצ טּכַאמ !בורה בר ,רָאנ טרָעה !רּי גר --

 טא



 םכילע=םֹולׁש

 ַא טַימ רַימ ּוצ טקנִיװ ןּוא הכקנ ַא ןופ לוק ַא טימ תושפנ ַײװצ יד
 שרַאװ ,על'עגר ַא ףיֹוא ּכָא רָאנ ףױ טלַעטש ,ּונַא ,ץלַײשטַאפ
 רָאג ,הלילח ,ףיַא טָעװ עט ,טשִינ טפיולטנַא , עק שמעלַײװ ַא ּוצ
 ! ןוהט טשינ

 ךיִא גָאז דלַאּב יקַאט ןּוא רָימ ְךיִא רהָעלק *! רָעטונטשִינ ַא ,ַאהַא,
 ןַעטימ  ןיִא םיצ 6 םִיּפָע סָאװ !דרֲעֹפ תרּוצּב המהכ, ;ןַײלַא ךיז וצ
 ןָא ּבֹוה ךיִא ,לידרָעּפ סָאד ּבֶא לָעטש ןּוא "? םירש טיט תֹוחּור ןָענִירד
 טימ ַערֲעטלֶע ןייֵא ענייֵא 1 תֹובקנ : תושפנ יר ןיִא ךיז ןעקיקּוצנייַא טוג
 ָערַיּב ,קּורַאּפ ַא טיט ָערֶעגנּויַא ָערָעדנַא יד ,ּפָאק ץפיוא לָעכיט ןֶעדַײז ַא
 . טצִיוװשרֶעּפ קרַאמש ןּוא רעַײּפ יו טיֹור

 ףיוא קרַאטש ַײז ּוצ ְךיִא ךַאמ ! טמוק לָעצָאקס ,רנֶעבא ןֶעטּוגַא ---
 רהיֵא בוא ? רהָענעב רֶעייא זיִא סָאװ ; הטומ ןָעטּוג ןיִא טש'רמֹולּכ ,לק ַא
 ןערַײס ; טשִינ רָאג ןָעניפֶענ טשִינ ריט ַײּב רהיִא טָעוװ ןָעפיוק םִיּפָע טנַײמ
 עלּופ ַא ׁשִינַעמָעלקצרַאה רָערֶא .פָעק ם'םיִאנֹוש ץנַײמ ףיֹוא , גָאטהָעווכיֹוּב
 ,םירּוסי עסַאנ ,ןָעצרֶעמש ָענֶעקּורט ,שַינֶעהַערד:ּפָאק לָעסִיּב ַא רֶערֶא ,ךָאװ
 . ..1 תֹורצ עקּפיּפ

 לָעסִיּבַא סָאר ךַיז טָאה רֶע יו ,רָאנ הָעְז ,ַײז ןָעכַאמ ,ַאש ,ַאׁש --
 רֶעבַיז טשִינ ןֶעמ זיִא ,טרָאװ ַא טִימ טָעּפעשטַאז עמ זַא ,ןָעדּוי ַא ; טוָאלָעצ
 רימ ,טשינ רָאנ ןַעפיוק טשינ ,ַײז ןָענָאז ,ןעפרַאד רימ ! ןַעּכַעל ץטִיט
 ןיִא ּואוװ ,רהיִא טסַײװ רשפא ,ְךייַא ַײּב ןּוהט גָערפ ַא טלָאװַעג רָאנ ןֶעּבָאה
 ? קִירְעּביֹוּב ןַײק גָעֹוו רֶעד ץִיגֹרֶע ָאד

 טָאה סֶע ; טש'רמולּכ ךִימ ָךַאלָעצ ןּוא ךיִא ךַאמ ?קִירָעּביֹוּב ןַײק --
 רעגַײמש ַא ףימ טלָאז רהיִא יװ טקנוּפ םינּפ ַאזַא ,ְךיִא גָאז , רַיט ַײּב
 ,היבט ךימ טפּור עמ זַא ,ְךיִא סַײװ יצ ,ןֶעגָערַּפ

 ! היבט ּבר ,ְךייַא רנָעבֶא ןָעטּוג ַא ?היבט ְךייַא טפּור עמ ?יֹוזַא --
 רַימ { רֶעטבֶעלֶעג רַער ,ַײז ןֶעכַאמ , ָאר ויִא סָאװ , טשִינ ןֶעהָעטְשרֶעפ ריּמ
 קִירָעּביוּב ןיִא ָאר ןָענהאוו ןּוא ,רימ ןָענַעז ץֶעֹּפּוהְעי ןּופ ,ערמֶערפ ןַענָעז
 עלָעקטינימ ַא ףיֹוא ןֶעגנַאנענסיֹורַא , ַײז ןָעגָאו ,רימ ןֶענעז ,עשטַאר ַא ףיֹוא
 עקנילָאװַאּפ דלַאװ ןֶעגיזָאר םָעד ןיִא יֹוזַא םּורַא ךיז ןֶעהַערד ןוא ןֶערַוצַאּפש
 ת= םּוׁשּב טשִינ ןֶענָעק ןּוא ןעונָאלּב ןּוא ןַעּונָאלּב ,ןָא הירּפ ץנַאנ ןופ

 רַימ ןָעַּבָאה ,יו ןֶעגָאז ,ץלַײװרָעד  גָעו ןָעטכָער ץפיֹוא ןֶענָאלשפיֹורַא ךיז
 ַא ,טנַײמֶעג הלחתבל רימ ןֶעּבָאה ,רלַאװ ןיִא טגנִיז רֶעצִימֶע שרָעהרֶעד
 ַא ,ַײז ןָענָאו ,םָערכָאנ רָאנ ? ןלזג ַא ,הלילה ,סָאד ויִא רשפא , אישק
 ,טָאג ןָעקנַאר ,טנַײז רהיִא וַא ,טגָעהָאנ רעד ןּופ ןֶעהָעורֶעד ןָעּבָאה רַיּמ
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 א לי ריז =

 . םגִייוֲעג ַץסיֹורג סָאד
 טיי כעעעשש

 טרעטשרָעפ טנַײה ,המשנ רֶעד ףיוא רֶעגנורג לֶעסִיּבַא ןֶערָאװָעג זנּוא זיִא , די ַא
  ןיֹוׁש רהיֵא

 שברָאהעג טָאה רהיִא ,ךיִא גָאז !ןלזג רֶענהֲעׁש ַא , ַאחדַאהדַאח ---

 ןְעלַאפֶעגנָא ויִא סָאװ ,ןלוג ןָעשִירּי ַא .טִימ השעמ ַא ,ְךיִא גָאז , לָאמ ַא
 רהיִא ּביֹוא ?ָעקֲעּכַאט קָעמש ַא םהיִא ַײּב ןֶעטֶעֹּבֶעג ןּוא רֶעהָענּכרּוד ַא ףיֹוא
 .השעמ יר ןֶעלהָעצרֶעד ךייא ְךיִא ןֶעק ,ְךיִא גָאז ,טלַיוװ

 ,לָאמ שרָרנַא ןייֵא ףיוא רֶעּביִא טזָאל ,ַײז ןָעגָאז ,השעט יד --
 !קִירֶעּביוּב ןַײק גָעוװ םָעד ןָא רֶעסֶעּב זנוא טוַײװ רהיֵא

 " ךָאד ןיִא סָאד טָא ,שטַײט'ס ,ךיִא גָאז 1 קִירָעּביֹוּב ןַײק ---
 ָעלֶעװ טשִינ ,ְךיִא גָאז , ליפא טלָאו רהיֵא !קִירָעּביֹוּב ןַײק גָעוו רֶע'תמא
 .קִירָעּביֹוּב ןַײק ךַײלג ןֶעמּוקנָא ךַאילש ר טימ רהיִא טזּומ

 . רִימ ּוצ ַײז ןֶעכַאמ ? רהיֵא טגַײװש עשז-סָאװ ---
 1 ןעַײרש ,ְךיִא גָאז ,ָךיִא לָאז עשו-סָאװ ---
 ., סו ןיֹוׁש רהיִא טרהָעק ,רימ וצ ַײז ןעכַאמ ,יֹוזַא דלַאּב ַיװ --

 !קִירְעּביֹוּב ןַײק טַײװ םִיּפֶע ךָאנ סֶע זיִא

 סָאר , טסדָעװ ָעכִילטֶע ,טַײװ טשִינ ,ְךיִא גָאז ,קִירָעּביֹוּב ןַײק --
 יקַאט רשפא ןוא ןֶעַּכַיז רָעֹרֶא סקָעז-ףניפ טסרָעװ ַא ,ףךיִא גָאז , טסַײה

 .טּכַא ָץלַא
 ,לָאמַא טימ רֶעּבַײװ ערַײּב ןֶעגְירׁשֶעגסיֹוא ןֶעּבָאה ! 4 טסרָעװ טּכַא --

 סָאװ ,שטַײט'ס ; ׁשזַא ךַיז טנַיוועצ טשינ רעיש ןּוא דנעה יד ןַעכָארּכֶעג

 ןֶערֶערּוצסױא עְלָעטרֶעו א ?טרָער רהיִא סםָאװ טסַײװ רהיִא  רהיִא טדָעד
 ! ?טסרָעװ טכַא

 רימ ןיִא ןַײז לָאז םִע 1 ןּוהט ְךיִא לָאז ,ְךיִא גָאז , עשז:סָאװ ,ּונ --
 ,ףרַארֲעּב שנעמ ַא  רֶעצרִיק לֶסִּב ַא טכַאמָעג סָאד ךיִא טלָאװ , טדנֶעווָעג
 םנָעגֶעוֹורעטנוא } טלָעוו רֶעד ףיוא ןֶעבּורּפסיֹוא גנירסלַא , ךיִא נָאז
 ָעטָאלּב ַא ןיִא ך ןָעפָעלש ,ךיא גָאז ,ףרַאדַעּב עט זַא ,ךַװ טְפָערט
 ,םינּפ ןיִא טפַײמש ןֶעגֶער רֶעֹד , ּוצרֶעד תּבש-ברֶע ךָאנ ןּוא גרַאּכ ַא ףױרַא
 יטענּפָאל -- ךַארט ָאד ןּוא ,ששלח ץ'רַאה סָאד ,ןָעקנַאילק דנָעה יד
 200 סקַא ןיצ

 רהיֵא , רָימ ּוצ ַײז ןֶעגָאז , רֶעלּוד ַא יו רָאנ םִיּפָע טדָער רהיֵא ---

 'רהיִא טלהָעצרָעד סָאװ ,ןֶעּכֶעל'כ .ןָעקנַארֶעג יד ַײּב טשִינ רָאג טנַעז
 הּכ ןַײק ןיֹוׁש ןָעּבָאה רַיט ? טכַאנ-ןייַא-דנֲעזיֹוט ןופ - תֹוישעטדאּבּב , תֹונֹוּוּפ

 ץֹוח א רָיט ןָעּבָאה גָאט ןָעצנַאנַא ,םִיּפ יד םִיש ןָעטנָאלּפ ּוצ עשִינ
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 םכירעקכילשי

 בינע 2 == טיי

 דמיִא טמוק , טאהָצנ טשִינ ליומ ןיִא ךָאנ עקלּוּברעטוּפ ַא םימ עֹווַאק 00 א יי
 ! תוישעמ ג ַערָעייַא םימ ן הע גוצ

 ןק ירע 2 : ,

 ְךיִא העטשרעּכ ,רעגנוה ןיּפ םעט םעד , ִע /  ן'רַאּפ

 ּה עב
 : ֹ טשינ טהָענ ץנַאט

 רהיֵא ,טּונ ץנַאנ ןַײש רֹּתָעו ןַעק םָע ;ןַעלהַעצרָער טשינ רימ טפרַאד
 טי

 יַעננָא טשַינ עקכּוּברָעטוּפ ןַײק טִימ עויַאק ןַײק ּבָאה ְךיִא זַא  ,ךיא  גָאז . ,ןַײז
 ַא רָאּפ רימ ךיז 2 ,רָעֹר ְךיִא יװ יװא יא ןייש טקוק
 םימ ,ץשירפַא ץקלוּברעמוּפ ַא טיט ןּוא ףלימ םימ ָעֹװַאק עסַײה לֵיוָעלג
 יקַאמ םיּב ,,רַימ ךיִא טכַארט ,רָענײא לזמ-םילש} .  .ןֶעכַאז עטינ ךָאנ
 * ֵללֲעַקלּוּברָעטוּפ טומ ָעוַאק ףיֹוא רָאנ ,ןָערָאװַענ ןָעגיֹוצֲענ טשינ ׁשרָעדנַא
 רָעד ,רָע ןּוא */ קנַארק ּוד ׁשיֹּב גנִירעה טימ טיֹורְּב לָעקַיטש ַא ןּוא
 ּוצ ףיֹוא ,עווַאק , קי ּוצ ףױא ,ןָעדָעװ רֶע לָאז טכַארָעג טשִינ ,ערה
 םעט םָעד להָיּפ ְךיִא ,ָעוװַאק ןיפ חיר םָעֹד רָפה ָךיִא 1 עקלוגרקטיפ , םיעבהל
 תושפ:-היחמ , עקַאמשָעג  ,ץשירּפ עקלוּברָעטוּפ ןוֿפ

 ַײװ עדַײּב רימ ּוצ ןָעכַאמ 1 היכט בר ,סָאװ ו רָאג רהיֵא טסַײװ ---
 ,ָאר ָא טָא ןֶעהַעטש ריס יװ ֹזַא הרבכ ַא ןֶעוָענ טלָאװ רָעמָאט } רֶעּב
 ןַײלַא יקַאט רהיֵא ןּוא ןָעגָאװ ן'פיוא ךייא ּוצ ןָעּפַאהּפױרַא ךִיז רוט ןָעלָאז
 --} ץירֲעּביוּב ןַײק ,םִַײּהַא , הליחמ .ןָערהַיּפּבִא זנּוא ןַײז חירטמ ךַיז טלָאז
 ? ףיורָעד ןַעגָאז רהיֵא טָעוו סָאװ

 ןּופ רֹּהָאֹפ ךיִא ,רכשנהיסרהּכ ,ךיא גָאז ,לשמ .ַאס --
 ןרָעּביִא ץַאק יד םמוּק יו !קִירָעּכיוּב ןײ ק טפרַאד רהיֵא ןוא  קִירָעּביֹוּב

 + 4 רָעסַאװ
 ּו םּהֹמ עמ סָאװ טשינ רהיֵא טכַײװ ; ַײז ןַעכַאמ ? סָאװ זיִא ,ּונ --

 ןּוא א ָעלָענָעו סָאד טְעווֲערֲעקרעּפ רֶע :הצע ןייֵא ףױ טִינ ןדמל ַא די ַא
 ביז טַײז ,חנ ןָענָאַו ,היבט ּבר ,טשיינ ארֹוט ןַײק טָאה .קירּוצ טרהָאפ
 5 ןעשניוו ,םֹולׁשּב םַײהַא ןָעננֲערּב וניא םָעוו טָאג ןַא ,םשה הצרי םא
 עַד זנוא ּוצ טָעוו רֶהיֵא סָאװ , ןַעקנַײרקסױא סָאד ךִיז

 -רָאּפ , רֶיֹמ ךיא  טּבַאהט ,ןוטל-םּונרת רוט טִימ- ַײז ןָערֶער םִיפָע,
 ן'פילא ףיֹורַא רימ ןָעמיּק סָע ןוא *! ךילטנַײװַעג יװ טשונ רָאנ , םלָעטשי
 !ץלָאהקַיּפ-ןב הטוש , ,קנַײרק- יעטפעלשרעפ , םיצל ,תֹופשכמ ,םיתמ : ןָעניז

2 

 ץפיוא ףיֹורַא ךינ ּםַאה טאפ ַא יו ּוד טסהָעטש סָאװ , רומ ְךיִא א

 ,ןטש-השעמ ,רָאנ ,"הרביו, ַא דַאמ ןוא שטַײב 8 ליררַעּפ םָער וַײװ ,ןָענָאוז
 זלֹומ םנוק גירנָצלַיװ טשינ רוט ַײפ סירצ ךִיז טּפַאה

 ! ןעגָאװ ןיִא טמירק --
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 ,םנָיווֲעג ָעסיֹורג סָאד
 טייער תשקמעירשי "= = הינדי

 ןּוא ןַעמעּב גנַאל טזָאלֲעג טשִינ אקוד ךִיז ,טרֲעהרָעד ןָעּכָאה ענַײמ
 טֶעווָערֶעקרֶעַּכ ,ינלעק רָעֹד ףיֹוא ַײז ךָאנ ךיִא ; ןַײרַא ןָענָאװ ןיִא שרַאמ
 , רֶעוו --! לָאשַאּפ ,ַײרר ,ַײװצ , םנייֵא !טרד ָץַּפ םָאד םַײמש ,לָעשִיד םָעד
 ,ןֶערהַיר טשינ סָאר לָיװ טרָא ם'נופ ! גָאט רֶעגְיטכֶענ ַא ,!ןעמָקװ ,סָאװ
 טנַײה ,רָימ ְךיִא טכַארט ,ּונ; .ןָעַײװצ ףױא סָאד ךַײנשּוצ םֶעֹנ שטָאח
 רהָאי רֶעטּוג רֶעד . .+ רֶעּבַײװ רַאפ זיִא סָאד סָאװ ,ןיֹוש ְךיִא הָעטשרָעּפ
 םָעּומש ַא ןָעכַאמ ,ןָענַירד ןֶעטַימ ןיִא ןעלֶעטשבָא ךיז ןָעגָארטַעג יט טָאה
 םָאד ,רלַאװ רֶעד טַײז ןייֵא ןּופ -- טהֲעטשרֶעּפ רהיִא *, ,. ! רֶעּבַײװ טִימ
 ,תֹושּכנ ַײװצ יד ,ָאד ןּוא ,טכַאנ ןֶענַעק ַא ,טַײקענמופ ן'טיּמ טַײקליטש
 ַעלַא ףיוא קַאמשֶעג ץנַאנ טַײּברַא םדהזחּכ רֶעד -- תוכקנ טש'רטולב
 לָאמ ַא זיִא םָאװ , הלגע- לעב ַא ןופ השעמ ַא ךימ ןהַאמרָעד יא ,םָענורטּפ
 ַא טנול ךאילש ן'פיוא ןיא ןַײלַא רָעניֵא דלַאװ ןיִא ןָערהָאּפָענ
 רֶע טָאה ,רֶעּכָאה טיקעזא ןֶעהָעורֲעד טָאה העי לעּב ןַײמ . רָעּבָאה לִיקֲעז
 ףיֹוא רֶעּבָאה לִיקָעַז סָאד טּפַאחעג ,ןָענָאװ ם'נּופ ּבָארַא טליֹופָעג טשִינ ךיז
 ליִקָעו סָאר טנעלָעגֿפיורַא םיוק ,רנּוזֲעג סָאד ןָעסִירֶעגנייֵא ךיז , סָעצַײלּפ יד
 ּבֶא טרהָאּכ רֶע , רֶעטַײװ לָאשַאּפ 0 עי , ןּוא ןָעגָאװ ן'פיוא רֶעּבָאה

 ןַײק טשינ --- רֶעּבָאה לִיִקֶעְז םּוצ ּפַאה ַא ךיז טוהט רֶע ,טסרעװ ַא ןֶענַעק א :
 ַא ,ןָעגָאװ ןיִא םהיַא ַײּב טנעיל גָיצ ַא רָאג זיא'ס ,רָעּבָאה ןַײק טשִינ ,לֵיקָעז ּ

 יז טי ,רנַאה רָעד טַימ ןֶערהִירנָא יז לַיװ רֶע ;לודרעב ַא טיט גוצ
 עג ןֶערליװ:הנושמ ַא םױרַא טזָאל ,ןושרַא ןייֵא .ףיֹוא .גנוצ ַא םיֹורַא םהיֵא : :
 ... ןָערנַיװשרָעפ טרָעװ ןּוא רֶעטכָעל |

 יד רימ ּוצ ןָעכַאמ ? טשִינ ןיוׂש רהיִא טרהָאפ םָאװ רַאפ --
 .רעּבַײװ

 ,ךיא גָאו ,ךָאד טהָעז רהיֵא ? םשִינ ןייש רהָאּפ ְךיִא סָאװ רַאפ --
 .טנולענפיוא ט טשינ ויַא'ס ,ןָענװַאד טשִינ ליוו לָידֶעַּב סָאד : סָאװ רַאפ

 ַא ךָאר טָאה רהיֵא ,ַײז ןַעכַאמ ,שטַײּב רָעֹד טַימ םָעֹד טעַיג --
 ,שמַײּב

 טָאה רהיִא סָאװ םּוג ,הצַע רעד רַאפ ,ְךיִא גָאז ,ךייַא קנַאד ַא --
 הי טְקָערש רֹוחּב ןַײמ סָאװ ,ךיִא נָאז ,ןֹורפה רעד } םנהַאמרָעד ךימ
 רֶעד טִימ טנהאווָעג ױזַא ןיֹוׁש זיִא רֶע ; ןָעכַאז ַעכלֶעזַא רַאפ רֶעּביִא טשינ
 ןּוא ליטרָעוװ ַא טִימ טש'דמולּכ ַײז ּוצ ךיִא גָאז ,תולר ץטימ ְךיִא !װ שטַײּב
 .תחדק ָץגירהָאינַײנ סָאד ריט טימ טפרַאװ סֶע

 ןַײמ טוָאלַענסױא ּכָאה ךיִא ,ןַײז ףיראמ ףךייַא ךיִא לָאז סָאװ ,רּוצְקּב
 ןיּב ,טַײרּבכ ױזַא ,גנַאל מ ,ךִיּבָעַנ לֵיררֲעּפ םּוצ ץרַאה רֶעטְיּב ץנַאנ
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 םכילע:םו
 === יי צשרשטעמינעקקט יי יקעשיקש קי

 -- םיריפרמ ּועֹּכו ,טרָא ם'נופ טרהָירָעג טָאה סֶע ,ןָעּפלָאהָענ טָאה טָאנ
 ,יֹוזַא גירנֲערהָאּפ , גָעוו רֶעזנּוא ךַײלנ ךלַאװ ץטימ קָעויַא ןֶענָעז רימ |

 ּוד םויֹּכ ,היבט ,יֹוא, :הבשהמ ץַײנַא רָאנ ּפָאק ןיִא ךרוד רִימ 5
 ַא ןָעּבַײלּב טסָעװ ןוא ןצּכק ַא ןֶעווֲעג טזִיּב -- לוּפנל תֹולחֹה !שטַאדרֶעפ ַא
 טפערט סָאװ , טיק ַאזַא טקישָענּוצ רָיִד טָאה טָאנ ,שטַײט'ס .ןצּכק
 ,הלחּתבל ,טטיינ ךִיז ּוד טּפננִידֶעּב יֹוזַא ַיװ , רהָאי טרָעדנוה ןיא לָאט ןייֵא
 רימ ןָעװ א !ר ןָעּבָאה ּוד טסָעװ סָאװ -- רקייהמ ןָעסִיװ טסלָאז ּוד
 ?םילשנעמ יּפילע ןה ,טסֶעווָאס יּפילע ןהו ,רׁשֹוידיפ-לע ןה ןָעסֶעּומש ןָעלָאז
 ,סָאװ .ףיא םַחװ יּפילע ּוליּפַא 0 ןָאקַאז יּפ-לע ןּוא ןיד-יּפ-לע ןהו ,טַײק
 יקַאמ סָאװ רַאפ ןּוא ןענידרעפ םִיּפָע ַײּברעד לָאז עמ טשִינ הלוע ןַײק ויִא
 עטש ? טכַאטעג יֹוזַא ָאי ןיֹוׁש טָאה סֶע וַא ,לַירנַײּב ַא ןעקֶעלבָא טשִינ
 : עטָעקַאנה ךּתֹּב לחרּב ,יװַא ןּוא יֹוזַא ַײז גָאז ! המהּב וד !לָידרָעּפ סָאד בָא
 ןַעטַעּב ,טשִינ אלא ,טּוג זיִא לעִיּכ יֹוזַצ ןוא לעיפ יֹוזַא ךייַא ַײּב ְךיִא ּבָאה,
 ; רֶיּט ְךיִא רהָעלק קירּוצ רָאנ '! ןֶעגָאװ 0 בָארַא ,הליחמ  ,ךייַא רָימ
 רָאמ רֶעּב ם'נופ לָפ יד זַא ,טשִינ טסַײװ ּוד ! היבט ,המהּב ַא יקַאמ םִיַּכ,
 וװַאמיָאּפ ַעֹנ ץשטש :ױוג רָעד טנָאז יו ,ןָעּפיוקרָעּפ טשִינ דלַאװ ןיִא ןֶעמ
 .י.י"ץּביקס עשזװ ַא

 ןּוא דָעּבַײװ יד ןֶעגָאז 3 רָעכִיג לֶעסִיּבַא טשִינ רהיֵא טרהָאּפ יאמל ---
 ,ןעטנּוא .ןּופ ךימ ןָערָאט

 ' שינָעלײַא ןּופ ? טשִינ טַײצ ןַײק ױזַא ,ְךיִא גָאז , רהיִא טָאה סָאװ --

 רצה-ןמ קיק ַא ּפַאח ןּוא ,ךיִא גָאז ,סיֹורַא טשִינ סטּוג ןַײק טמּוק ,ְךיִא גָאז
 : רָעּבַײװ ,ךילטנַײװענ יװ רֶעּבַײװ ךַז טכַאד ;ךֶעלדנױשרַאּפ ץנַײמ ףיֹוא
 ןעקיק ןיא ןָעצַיז ַײז } קּורַאּפ ַא םִימ ָערֶערנַא יד ,לָעכימ ןֶערַײז ַא טימ ָענייֵא
 . ךיז ןעקשּוש ןּוא ָערֶעדנַא ם'פיֹוא סנייֵא

 , ךִימ ַײו ןֶענֶערפ ?טַײװ םִיּפָע ךָאנ ---
 ,רלַאּב טָא ; טשִינ יאדיט ןָענַאד ןופ !װ ,ְךיִא גָאז ,רֶעטנהענ ---

 גָאז י םָעדּכָאנ ; ףיֹורַא גרַאב ַא טִימ ּכָארַא גרַאּב ַא רָימ ןָעּבָאה ,ךיִא גָאז
 , םַעדכָאנ טשרֶע 6 ,ףיֹורַא גרַאּב ַא טִימ ּבָארַא גרַאּב ַא רֶעדעַיוװ טהַענ ,ךיִא
 ןיוש טהָענ ןָעטרָאד ןּופ ןּוא ףיירַא גרַאּב ןֶעסיֹורנ םָעֹד רימ ןָעּבָאה ,ךיִא גָאז
 . .. קירָעּביֹוּב זַיּב ךַײלג ,ךַײלג גָעוװ רָעד

 .ָץרָערגַא רָעד ּוצ ָענייֵא ןָא ךיז טפּור ! לזמ-םִילש ַא םִיּפָע ---
 .ָערֶעדנַא יד טגָאז !קנַײרק:ץטּפָעלשרעפ ַא ---
 .ַענֶעי רֶערעִיװ טנָאז ! תֹורצ ןד ּוצ .לָיטשֶער ַא ---
 .ָערָערנַא יד טגָאו | רֶענָעגושמ ַא טנַײש רימ ---
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 , סניווענ" עסיורנ - סָאד-

 ךימ זָאל ְךיִא זַא ,רֶענָעגישמ ַא ְךיִא ןִיַּב--- רימ- ךיִא טכַארט-- יאדוַא,
 ,.."!ןָאנ רֶעד ַײּב ןָערהַיּפ-

 ץנַײמ ,לשמל ,הטמֹורּכ ,רָענַײטש ַא ,ףִיִז רהיֵא טֶעװ ּואװ --
 ,ַײז ּוצ ןָא ךימ ךיִא ףור ? ןָעפרַאוּכָא ןעטַײה ,רָעּבַײװ .ָעּבעַיל-

 :בֶא ןייֵא רַאפ זיִא סָאװ 1 ןַעּפדַאװּבָא ,ַײז ןָעגָאז ,טסַײה סָאװ ---
 ? סטכַעֿפרַאפ}

 ףוא .; ךַארּפשיהלנעילעּב ,ףיא גָאז ,יֹזַא ףז טדָעַד פָע --
 ,ןָערהִיּפרֶעּפ ןֶעסַײה ךיז רהיֵא טָעװ ן;הּואװ :סָאד טסַײה ןֹושל רע
 ןטיּמ ,םשה הצרי םא ,קָיְרָעּביוּב ןַײק , ךיִא גָאז ,ןעמוק ןֶעלָעוו רימ א
 סָאר ןֶעקנָעׁש םָעװ טָאנ ןַא ,קרַאטש ןּוא רנֲעַנ ,ףליה םנָעטשרָעּביוצ

 1 לָאמ ןייֵַא רֶערייֵא ןֶענֶערפ לָאמ ַײװצ רֶעסֶעַּב :ןֶעמ טנָא יװ !ָץּב
 . ןענַאלּב

 לחֹומ , ַײז ןֶעגָאז ,זנּוא טָעוװ רהיִא 4 רהיִא טנַײמ סָאד טָא זַא --
 טײז רָענָעי ןופ ,ךַײמ םַַײּב סָאװ ,עשטַאר רֶענירג-רֶעד ּוצ ןֶערהִינצ ןַײז -

 ?ןיִא סָאד וואו רהיִא טסַײװ  ,דלַאמ
 ןיִא ןיּב ףיא ,ףיִא גָאז ,ןָעסַיו טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ --

 נָאו ,םיּפלא יד ןֶעגָאמרָעּפ ְךיִא םָאל ; םַײהרָעד ןיִא ךיז ַײּב יװ קָירָעּביטש
 רַאּפ טשרֶע טָא ; טרהִיפֶעגנַײרַא ּוצנַוהַא ּכָאה ךיִא על לעִיפַיװ ..ףיפ--
 ץשטַאד רֶענָירג רֶעה ףיֹוא טלָעטשַעג ָךיִא ּבָאה ,ךיִא גָאז , רֶעטּוז ןַערהָאי
 ריבגַא רֶענייֵא ןֶעסֶעזָעַנ ןיִא טרָאד ;לָאמ ַא םִימ ן'לָאה רֶעטפַאלק ידו
 .רַאק ףלא הָאמ ַא יארו ַא ןּופ קישטנָאילימ ַא , ץֶעּפּהָעי ןופ , רָעסיורג ַצ--
 ! םיפלַא ש"יר ןיּ רשֹּכא ןוא ןָעּב-

 ָץרַײּב רימ ּוצ ןָא ךיז ןָעפּור ,ןָעטרָאד ְךיֹוא טנַײה טציז רַע --
 ,ןֶעכַאל ןּוא ךיז ןעקשיש ןּוא ָערֲערנַא ס'פיוא סנייֵא ןַעקוק ןּוא רֶעּבַײװ -

 ,םיורג ֹוזַא ָאי זיִא ןָעגָארט ןּופ רעצ רעד זַא ,ךיִא גָאז ,ַאש --
 תוכייש לָעקיטש ַא םִיּפֶע םריִא טימ טָאה רהיִא זַא ,ןַײז טלָאמָעג ךָאד ןָעקִל
 הורשמ טרָאד ךִיז טלָאז רהיִא ,ארבס ַא ,ְךיִא גָאז ,ןֶעוװֲענ רשפא טלָאװ !
 ,הסנרּפ ַא ,רימ הבֹוט לקקיטשַא , ןֶענֶעַווטֶענַײמ ןּופ ןּוהט דָער ַא סִיפָע , ץַײפ -
 ןֶעגנּוי ַא םֶעניֵא ,ףיִא גָאז ,ןָעק ְךיִא 1 סָאװ ךיִא סַײװ 0 עטס אי
 רָאנ א ןַעווֲעג ,לוטרָעטש רָעונּוא ןּופ טַײװ טשִינ ,רֶע טסַײה לארׂשי ,ןַאט--

 ןּופ טשינ טסַײװ עמ ,ּוצנֵידַא ןָענָאלשרָעַר ךיז רָע טָאה } טשִינ ַא טִימ טשִינ
 .רָעפ , םַאד יּבעט ַאי רֶעצנַאג ַא טנַײה זיִא רֶע ,רּועְקּב --ױזַא יו ןּוא ןָענַאוװ-
 ףיִא ,גיצרֶעַּפ רָאנ רשפא ּוצ ,ךָאװַא ןֶעּכרַאק ניצנַאװצ רשפא טנעַיד-
 , ךיִא גָאו ,ּבֶא טהָענ סָאװ רָענַײמש ַא יצ !קָילג ןָעּבָאה טַײל--זסַײװ-
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 םֿפילע2םֹולׁש
 יי

 -ךיז טזָאל רֶע ןַעוו ןָעווָעג םהיִא ןּופ טלָאװ סָאװ א ם'טחוש רָעזנּוא
 מּונ רע יא רהָאי ָכִילטַע עטשרֶע יד : תמא ?ץָעּפוהֶעי ןַײק קָעו ַא טשִינ
 רַאֿפרָעד  רָעננוה ןּופ ןָעּברָאט ָאטשֶעג טשִינ רעיש ,  ,ןַערָאװַעג טצרַאוושרָעּפ

 ַע ,ןערא װֲענ טגָאוָעג רַימ ףיוא יאולה ,ןָערָאש ןַײז ץּוח ,רנּוצַא רֶעּבֶא
 ּבַײװ ןַײז ןַיהַא ןַעמַענפיֹורַא קשה ןיֹוׁש טָאה רֶע ,םִַוהַא רלָעג ןיוש טְקִיׁש

 ט אישק יד ךָאד ויִא יַא ; ןֶעציז טשִינ טרָאד םהיִא ןָעמ טזָאל , רֶעדנִיק ןיו
 עמ וַא ,ְךיִא גָאז ,טַאש ...יקַאט ךױ רֶע טעשטּומ !רָע טציז יֹזַא יו
 טָא ןּוא ,ךַײט םָעד ,ְךיִא גָאז ,רהיֵא טָאה טָא ; ךיז ןֶעמ טּכֶעלרֶעד טּכֶעל
 ַא טימ ךילטַײרּב ןַײרַא = רהָאֹפ ןּוא ְךיִא גָאז ,עשטַאד ענירנ יד זיִא
 , ןַעהָעורָער רָאנ ונּוא טָאה ץמ . ןַײרַא קינַאג ןיִא לָעׁשַיד ן'טימ ךַײלג ןּוזגרי
 יר !ָץּכַאּב יר ,יוא, ;רָערלפעגַא ,ַײרשָעג ַא ,החטשו ןושש ןֶערָאוװעג זיִא
 רלַאווַעג . ..!בֹוט-לזמ ! ןָעדָאש רֶעד ןֶענפֶעג א ...!ָץמּומ יד ! עמַאמ
 ףיוא טשטָאּפ טְקישעצ ,, ,ּפַעק ןהָא גָאט ןָעצנַאג ַא 1 ןֶעווֲעג רהיִא טנָעז ּואוו
 .םינלוג ,ףלָעו רשפא ,השעטַא ףיֹוא 0 ,טנַײמַעג .., ןֶענֶעו ָעלַא
 .+ . *1 השעמ יד ויִא סָאװ 1 םֹולשו-סח

 .רָעפ ,רלַאװ ןיִא טָעונָאלּבָעג ,השעמ ָענהַעש ַא זיִא השעמ יד ---
 -רַאפ סָאװ ,, ראט םִיצולּפ ,טסרָעװ ןהָעצ רשפא , טַײװ , טָעה טעונָאלּב
 תורצ טימ םייק ,עלָענעו ןּוא דרָעּפַא טימ לומ-םִילש ַא דּויַא ,,.1רּװיַא
 ּו רמֹוש ַא ןהֶא רָאג ןַײלַא ....תֹומולה עטסיװ , עוַײּב ָע ,ַא ,ךִיז ןָעטֶעּבֶעגנייַא
 . ,,למונ ןֶעשטנֶעַּב טפרַאדָעּב ,השעמ ַא השעמ

 טַײרנָעג ,קִינַאג ץכיוא ןָעּפמָאל ןָעגָארטעגסױדַא טָאה עמ ,רּוצקּב
 ,ַײט םֹנֲעְקָעּב טָימ ,ץסַײה ןָערַאװָאמַאס ןָעגָארט ןָעּביֹוהָעגנָא ןּוא שֵימ םּוצ
 .ץנרָעטּוּפ טימ ,ָעטּוג סנָעביקנַײפ טַימ , סטכַאטַעגניא טימ ,רֶעְקּוצ טימ
 .ץטמרָעַײט יר ,ַײלרָעלַא םנָעסֶע םָעדכָאנ ןוא עגִירנֶעקַעמש ,עשירפ סקָעּב
 יד טימ ,ךס ַא םָעונֲעג טימ ,סנָעטָארּכֶעג טַימ ,ָעטֶעפ ךָעלכִי ,םילכאמ
 סנַעטַײװרָער ןֹופ ןָענַאטׂשָעג רָאנ יב ָךיִא . םָעקיאטסַאנ ןּוא ןֶענַײװ ָעטסֶעּב
 שקנירט עמ ןוא סָאד טסֶע עמ ,ערה-ןיע ןַײק ,ױזַא יוװ ,טכַארטָעּב ןּוא
 ןוּכשמ ַא .ןָעטַאש טשינ ַײז לָאז ניֹוא ןַײּב ןַײק ,םידיגנ רָעצַעּפּוהָעי יד ַײּב
 ְךָיַא ,טכַאר רָימ } ןַײז ןָעמ לָאז ריבג ַא ןּוא ,רימ ְךיִא טכַארט ,ָעצֶעזרֶעּפ
 -הָעדנַיק 2 רַאפ טלָאװ ,ררָע רֶעֹד ףיֹוא ּבָארַא טלַאפ ָאד סָאװ ,סַײװ
 רֶעגָיצרַאה , רלַאוועג .תּכש ןָיּב ,ךָאװ עצנַאג ַא ףיוא ןֶעווֲעג גּונָעג
 ַא ןּוא טָאג רָעסיוהנ ַא ,םיּפא ףרא לַא ןייֵא םִיֹּפָע ךָאד טוִיּב ּוד ,רֶעַײרטַענ

 נקַעװַא 0 ּוד ,סָאד טמּוק יװ ,רׁשֹוי טיט ןּוא דסח טיט ,טָאג רֶעטּונ עט
 -ףָעֹר ,םָעקלוּברָעטּוּפ םָענייֵא 1 םשִינ רָאג ןֶערָערגַא רֶעד ,רָאג םֶענייֵא ןֶעּב
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 , םִנָיווֶעג ץסיורג סָאד
 יי 2-=---ענעהה ןןעענעמנע=-ייז=-----ירקק קשיא קט קאקנערקמ גע ריקש טעקע קטטק טאש שטעט

 טוב ,טֶע ! ךימ ךיִא טכַארטַעּב רָעּבֶא ק;רוצ ןוא 4 תֹורֹוכּ-תוכמ ןָערָעדנַא
 םהיֵא טסלַיװ ּוד , ףייש ןיִא סָאװ ,ןָעּכָעלכ ,היבט ,רַאנ רָעכױרג א
 טסַײה רָע זַא ,אמּתסמ !טלָעװ יד ןערהיפ ּוצ ױֹזַא ַיװ ,העד ַא ןָעגָאז
 ןֶעּפרַארָעּב לָאז סַע ןָעוו זַא ,רהיִא טָאה ןמיס ַא } יזַא ןַײז ףרַאדָעּב ,יֹוזַא
 יקַאט לָאז סָאװ רַאּפ ?סָאװ יַא } שרֶעדנַא ןָעווָעג ךָאד טלָאװ , שרֶעדנַא ןַײז
 ךָאד רִימ ןֶענֶעז ףיורָעד ,ּונייה-םידבע --- ץּוריּת רָעד זיִא ?שרָעדנַא ןַײז טי
 הנומא טימ ןֶעּכָעל ףרַארֶעּב דּיַא ,טלָעװ רֶעד ףיֹוא ןֶעדוי ףָעלקיטש סִיּפָע
 ףיֹוא טָאג ַא ָאד זיִא'ס זַא ,סנֶעטשרֶע ןֶעּביֹולג ףרַאדֶעּב רָע שש טימ ןּוא
 ךז טָעװ סֶע זַא , גיּבייַא 'טבָעל סָאװ םָעד ףיֹוא ןָעּפָאה ןּוא ,טלֶעװ רעד
 ..-ןָערעסֶעַּברֶעַפ ,םשה הצרי םא ,אמהפמי

 ;טגָאז רָעצִימֶע ךיִא רעה 1 ריי רֶעד ץיגרָע זיִא עשו-ּואו ,ַאש ---
 ?לומ-םילש רעד ןָערהָאפָעגקֶעוַא ןיוׁש*

 ,טסַײה סָאװ } ןָעטַײװ רֶעֹר ןּופ ןָא ךימ ףיִא ףּור ! םולשודסח ==
 גָאז ,םכילע-םולש  דנּועג טַײז ַא ןהֶא יֹוזַא טָאלג עת כ לָעװ ְךיִא
 זָאל ןּוא טַײהרֶעדנּוזֶעג טסֶע ,םינשויה-םיכּורּב , ףייַא דנֲעבָא ןָעטּוג ַא ,ךיִא
 , ןעמוקַעב א ךייא

 רהיֵא טהֲעטש סָאװ , רימ ּוצ ַײז ןָעכַאמ ,רֶעהַא ץשזיטמּוק --
 סָאװ ןֶעהָעז , שטָאח ןֶעקּוקנָא ְךייַא א !רָעטסנַיּפ רֶעֹד ןיא ןֶעטרָאד
 ו ןָעּפנָארּב לָעסִיּב ַא ןֶעמֲענ רהיִא טָעו רשפא ,טָאה דהיִא םינּפ ַא רַאּפ

 ּכָא סָאד ךיז טגָאז רֶעֹװ ,ְךיִא גָאז 0  ןָעּפנָארּב לָעכִיֹּבַא --
 *םייהל, היא : קּוסּפ ןיִא ןֶעטרָאד טהעטש יװ 1 ןָעפנָארּב לֶעסִיּב ַא ןּופ
 , ןֶעפנָארּב ויִא ןָעּצנָארּב ןּוא טָאג זיִא טָאג : י"שר טכַאמ --- ,תומל הזיאז
 ,ךיִא גָאז ,ןֶעּבֶעג טָאנ ןָאל ,הסֹוּכַא ןַײרַא קַאה ןּוא ְךיִא גָאז --- ! םייחל
 ,ךיא גָאז ,ןָערּי ,תחנ סיֹורנ ןָעּבָאה ןּוא ךַײר ןַײז דימִּת טלָאז רהיֵא
 ַײז ,חכ ןּוא רנוזֲענ ,ךיִא גָאז ,ןֶעּבֶענ ַײז לָאז טָאנ ,ןָערּי ןַײז ריסה ןֶעלָאז
 ,תֹורצ יד ןַעגָארטרֶעּבִירַא ןֶענֶעק ןָעלָאפ

 רֶענַײש א ,ןַײלַא ריבג רָעד רימ ּוצ ןָא ךיז טפור ?םכמש המ --=
 סָאװ , רהיִא טציז ּואו ,רוי ַא זיִא טָענַאװ ןופ ,ָעקלָעמרַאי ַא טִיִמ ,רּױי
 רָעדניק םִיּפֶע רהיִא טָאה ,רָעטּבַײוװֶעּב ַא רהיֵא טנֶעז ,הסנרפ רֶעייֵא זיִא
 ז רָעדניק לעיפַיװ ןוא

 םָעכִילטיִא ּביױא } ןֶעגְירנִיורֶעפּוצ טשִינ ,ךיִא גָאז 1 רָעדנַיק --
 .לִימ ַא , ןֶערָערנייַא ריט לָיװ עדלָאג ןַײמ ייװ ,טרָעװ זיִא ,ְךיִא גָאז , דניק
 ,ןורסח רֶעד ;ץֶעַּפֹוהָעי ןיִא ריבג ןָעטסֶערג ם'נופ רָעכַײר ְךיִא ןיב . ,ןָאז
 ןיִא יװ יֹזַא ,ךַײלנ טשַינ ויִא םורק ,ךַײר טשִינ זיִא םָערֶא סָאװ ,ְךיִא גָא
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 5 .+ םנָיויעג יעסיווג סָאד

 היא טהטעטעאט עט עט טעטש עב

 ---לָאמ ַא ךָאנ ןּוא לָאמ ַא לָאנ רלֲעג סָאד ערע כיא יי ןעמּונָעג ךיז
 מאה ,םנְירָעּביִא ןייֵא םנייֵא ןּוא : י"ה לָאמ ַײװצ טקנוּפ ןֶעווֲענ זיִא שרָאד
 -ענַאט ... !ןָעּברַאק גיסַײרד ןּוא ןֶעּבעִיו ןּוּפ ,סָאר ר ,ןל-אמיק ַא רהיִא
 ,טנַײװעצ שזַא ךִיז טָאה

 ּוָענֲעדּוי ָעשירַאנ ,ְךיִא גָאז , ּוד ּוטסנַײװ סָאװ ---
 "א ידֹח טיײװ םֶק וַא ,וטגָא ,ןָענַײװ טשִינ ְךיִא לָאז יֹוזַא ַיװ ---

 ידַימ לָאז טָאנ  רָעּביִא ןֶעגיױא יד ןֶעהַעְג ,יז טנָאז ,לּופ זיִא ץרַאה סָאד
 -רַאֿמ טָאה ץרַאה סָאד ַיװ ,ןָעפלֶעה יֹוַא ,7 טגָאז ,יקַאט
 ,משינ ןיֹוׁש קנָערָעג ךיִא  הרּושּב עשוג ַא טימ ןָעמיק טסֶעוװ ּוד זַא ,טגָאזַעג
 ,טרָאשקג ּבָא טַײװ ןַײז לָאז ,לָעטַײצ ץּכַאּב יד ןֶעוװ ,טַײצ יד ,יז שגָאז
 8 רַחמ ךיז ט'מולח םִיצּולּפ , ףָאלש ןיא געיל ךיִא ; םולה ּוצ ןָעמוק רִימ
 לו ,לָעטַײצ ָץּבַאּב ייד ; גיֹוא ןייֵא יװ סלופ ַא לָעפֶעשקלֶעט
 ָעּבעג טשינ הלילה לָאז ץמ , ךיטרַאּפ ןרָעטנּוא לֶעפֶעשקלעט סָאר טנָארט
 .. .!ינָאט ,עמַאמ : ןעַײרש רֶעדניק יד ןּוא גיוא טּוג ןַײק

 נט המשנ ,ְךיִא גָאז , תּבׁש . רַאפ ןעשקָאל יר טשַינ רָאנ ּפַאח ---
 א ךיִא םַײװ , ךיִא גָאז , ןרעדןג ןָעגוטכיל ַא ןָעּבָאה לָעטַײצ ָעּבַאּב יד זָאל
 קג םָאה ,ךיִא גָאז ,טָאג יזַא ;רָאנ } ןַעּבָאה רהיא ןּופ ןֶעלָעוװ רַימ ּוצ טעינ
 אמהפמ רֶע טָעװ ,המהּבַא ןָעּבָאה ןָעלָאז רימ זַא , סנ אזַא ןוהט טעק
 .הצע ןייֵא רָעסָעַּב רימ ּבַינ ...המהּב ַא ןַײז לָאז המהּב יד זַא ,ןֵעהַעַי
 { רלָעג ץ'טִימ ןעמ טוהט סָאװ ,ָעצררֶעפ עדלָאג

 .היבט ,ןּוהמ ּוצ ּוד שסנֶעכָער סָאװ ,רָימ ּוצ יז טכַאמ ,אּברדַא ---
 ?ערה-ןיע ןַײק ,רלָעג לעִיּכ יזא טימ

 ;ןַעכַאמ רַימ ןֶענֶעק ּוד טסנֶעכָער סָאװ , ךיִא גָאז ,הּברדַאו הּברדַא ---
 -כַארמ ןֶעמּונָעג ערב ןֶעּבָאה .ריט ןּוא 1 לַאטיּפַאק ַאזַא טיט ,ערה-ןיע ןַײק
 ,טנעכָערָעגמיֹוא , ּפָאק םֶעד ךיז ןֶעכָארּבָעג ,ץנָעי ,סָאד ,רֶעהַא ,ןיהַא ןֶעט
 .ץנרֶעּביִא רַימ ןֶעּבָאה טכַאנ ָץנָעי . טלָעװ רָעד ףיֹוא טּפֶעׁשֶעג ַא ץיגרָע ּואוו
 דלַאּב ןּוא רָאּפ ַא ךֶעלדרָפ טפיֹקָעג :טלָיו רהיִא סָאװ טימ טלָעדנַאה
 -עֹכיֹוב ןיִא טַײלק ץנַײלַאקַאּב ַא טנעפֶעֶעג } םיחור טימ טפיוקרעפ ַײז יקַאט
 עג +סָארקטינש ַא טְֶעפֶעָעג רֹלַאּב ןוא הרֹוחס יד טפיֹוקרֶעפעגסיוא , קִיר
 ןּוא ְךֶעלברֶעק ָעכִילטֶע רלָעגטִירטּבָא טּפַאחַעג ,רלַאװ לָעקִיטש ַא טלָערנַאה
 םָער ןָעמהֶענ ,ץסקַאט רֶעְקוֶעטַאנַא !ר ןֶעגנִירסיֹוא טבּורפֶעג } ןעפָאלטנַא
 -.. טנעצָארּפ ףיֹוא רלָעג סָאר ןֶעּבֶעגֶעגּבָא ,האולה לָעסִיּב ַא טבַאמָעג ,'טקֶעיִארפ,

 ביצ טסלַיװ ּוד { כַײװ ןַײמ ןָא ךיז טפור ! םיאנוש ץנַײט עגושמ ---
 :+ לָעׁשטַײּב ץטיט ןֶעּבַײלּב ,םנָעשָארג ָץכִילטֶע יד ןֶעטכָעלּפ
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 םרָעגנַילק יד טָאה סָע רָעװ ---,לֹוהל ׁשרֹוק ןיִּב לידבמה :טהָעטֹׁש קוסּפ
 ,רָעטכֶעמ ּבָאה ְךיִא ןּוא םִיקצָארּב יד יקַאט ןעּבָאה רֹלָעג ,ליואוו זיִא םָעֹד
 רָאנ } רָעטכֶעלֶעג רָעד טהַעגרֶעּפ , רֶעטכֶעט , רהיֵא טנָאז , טָאה עמ זַא ןּוא
 צז רֶע ,טסַײה סָאד ,סיוא טרהיּפ רֶע . רַעטָאפ ַא זיִא טָאג ,טשינ רָאג
 רֶעצֶעלק טּפעלש עמ ,טעווֶערָאה עמ ,ןָעטנּוא ךיז ןָעשטּומ רימ ןּוא ןַעּביֹוא
 גנרֶעה ַא זיַא -- ׁשיִא ןיֵאש םוקמּכ :טגָאז ארטג יד יװ 1 ןָעמ טָאה הרירּבַא
 םולשה-הילע ָץּבַאּב ןַײמ יו ,ןֶעסֶע םָאר ,זיִא קִילגמּוא רֶעצנַאנ רֶעֹד ,ׁשִיּ
 ּפָאק רָעֹר טלָאװ דרַע רָעד ןיִא ןעניל לָאז קםיּפ רָעד ןָעװ נָא א

 ויִא םָע ,ךיִא גָאז ,טשינ לֶעֹּביִארֲעַּפ ןַײק טָאה ...,דלָאנ ןיִא ןָעננַאנַעג
 ךַײלגַא ןופ םרָעמּורק ןַײק ןּוא רַעטַײל עמורקַא ןּופ םרָעכַײלג ןַײק ָאטשִינ
 ךֶערֶעטכִינ ן'פיוא ֹורברּב היהנ לּכהׁש טכַאמ עמ זַא ,ְךיִא גָאז ,טרפבו ,טרָאװ
 ,ןָעצרַאה

 רֶעֹד ןָא ךיז טפור !ןָעסֶע סִיּפָע ןָעדּי םָעד ןֵעַּכָעַנ ןֶעמ זָאל --
 ןוא שִיפ : אוהש-םינימַאמ-לּכ ןּופ שיט ץ'ּכיוא ןָעפַאשָעּב טרָעוװ סֶע ןּוא ריבנ
 ךֶעלרֶעּבֶעל טִימ סעקפוּפ ןּוא ףֹיע ןָעלטרֶעּפ ןּוא סֹנָעטְארּכֶעג ןּוא שַײלּפ
 . רועש ַא ןהֶא

 טהֲעג ,רָימ ּוצ ַײװ ןָעכַאמ 1 ןָעסֶע םִיֹּפָע טָעװ רהיֵא --
 .ת טשַאװ

 ,ןָער סָאװ רָאנ ;ןָעמ טִיג ןָעדנּוֶעגַא ,ןָעט טגָערפ ןֶעקנַארק ַא --
 ּןהָעַנ רָאנ ,יתיּתכהמ ,ךיִא גָאז ,ןַעפנָארּב לַעסִיּבַא ;ְךייַא קנַאד ַא ְךיִא גָאז
 ןיִא ,ןָעטרָאד תעשּב , הרועס ַץצנַאנַא ןָעכַאמ ,ָאד טא ,ך ןֶעצַעז
 רָעטּונ רֶעייַא בוא ...ןַײז דנּוֶעג ןֶעלָאז , רֶעדנִיִק ןּוא ּבַײװ ןַײמ ,םִױהְרָער
 .ייץַײז טָנו ןָעלַיװ

 ןּוא ,ןַײמ ףיִא סָאװ ןעסיױטשַענ םינּפַא ךיז טָאה עס ,רּוצְקּב
 :רָעדנּווֶעַּכ רַענַילטיִא ןַײרַא ןֶעגָאװ ןיִא ןעקַאּפ ןָעמּונָעג רימ טָאה עט
 לָעטרָעפ ַא רֶעד ,םנָעטָארּבעג רָעֹד , שיפ רָעֹד , עקלוּב ַא רָעד
 יָאלס ַא רָעֹר ,ץלַאמש לָעפָעט ַא רֶעד , רֶעקּיצ ןּוא ַײט רֶעד ,ףֹע
 , סטכַאטָעגנייַא

 רַאפ הנּתמ ַא םִײהַא ןֶעננֶערּב ,ַײז ןָעכַאמ ,רהיֵא טָעװ סָאד --
 ןַעסַײה ךִיז רהיֵא טָעװ לעֶיפִיוו טגָאז דנּוצַא ןּוא רֶעדניק ןוא בַײװ ָערֶעייֵא
 ןּופ ןֶעווֶענ חירטמ ךִיז טָאה רהיֵא םָאװ ,החרט רֶעייֵא רַאּפ ןָעלהָאצִעּב
 ,ןָעגָעווטרֶעזנוא

 ןעסַײה רימ לָעװ ְךיִא ,ךייש זיִא סָאװ , ְךיִא גָאז ,לשמ ַאפ --
 יװַא ,ךיִא גָאז ,ןַײז םָעֹװ ןָעלַיװ רָעמּוג רֶעייֵא לעַיפִיװ : ןָעטְסֶעטנָא
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 רנּוֲענ טַײו ןּוא רימּה ןָעמּונא ,ְךיִא גָאז ,טכַאנ ָעטּוגַא --
 רָעדניק ַערֲעייֵא ןּוא רהיִא ,תחנ סױרג , ְךיִא גָאז ,ןָעּבָאה טלָאז ןּוא
 ףימ וָאל ןּוא ,ךיִא גָאז ,ההּפשמ עצנַאג רֶעייֵא ןּוא רֶעדנַיק ם'דניק ןּוא
 י ,עט'ריבנ יד רָוכ ּוצ ןָא ךז טפור ,ןָענָאװ םּוצ ןהָעג
 :לָעכִיט ןָעדַײז

 רָאנ רהיֵא טמוקֶעּב דימ ןּופ ,היבט ּבר ,ץלַײװ ַא רָאנ טהַעטש ---
 ,ּבָאה ךיִא } ןָערהָאפּוצ טמוק ןָעגרָאמ ,םשה הצרי םא ;הנּתמ רֶעדנוזֶעּב ַא
 ןָעּבָענ טגָעלּפ } המהּב ָץֶרָעַײט ַא לָאמַא ןְעווֲענ ,המהּכ ָץרּואמ ַא ,יז טגָאז
 :ענכיוא גיֹוא םּונ ַא ןופ יז טָאה טנַײה , ךלימ רֶעוָעלג גוצנַאיצ ןּוא + רעיּפ
 ףלַימ ןַײק רָאג ,ךיז ַײ טקלָעמ ןָעקלָעט , טסַײה סָאד ,ךיז ןֶעקלַעט ּוצ טרָעה
 . .טשינ יז טִינ

 ןַײק רָאג טלָאז רהיֵא" ךיִא גָאז ,רהיֵא טלָאז ןָעּכֲעַל גאל --
 ךלַימ יִא ןָעקלָעמ יִא המהּב רֶעייֵא ךַיז טָעװ רִימ ַײּב ,ןָעּבָאה טשינ םיִרּוסי
 רָאנ ןוּפ זַא ,עט'תיבה-לעּב ַאזַא ערה-ןיע ןַײק זיִא עטלַא ןַײמ ; ןַעּבַענ
 םיסּנ טיט ,םָעקרַיטַאז יז טכָאק רֶעגנופ ןּופ , ןֶעשקָאל יז טקָארּב טשִינ
 טָאה ...ןָעּפָאלש רָעריק ױ טגַעל םִיצנָעבּוּב טיט ןוא תּבש ױ טבַאמ
 טּפַאחָעגסיֹורַא ךַימ ְךיִא ּבָאה רֶעטָאט ,ךיִא גָאז , טשִינ לָעּביִארָעּפ ןַײק
 טַײז ןּוא ריטּת ןַעמּונַא ןוא טכַאנ עמּוג ַא ,טרָאװ גירּביִא ןייֵא טַימ
 םּוצ ףיֹוה ןיִא סורַא םיק ְךיִא ,ןהָעג ךימ זָאל ןיא ,ךיִא גָאז ,רנחֲעג
 ,קנלנומוא ןַײא , הָעװ ,יֹוא ,לָעדרָעפ םּוצ ּפַאח ַא ףימ ּוהט ְךיִא ,ןָעגָאװ
 ָאטשִינ -- ּונניא רליהו ---ןָעטַײז ָעלַא ףיֹוא קוק ףיִא !קַאלש ַא ,הרצ ַא
 !לָעדרֶעפ ןַײק

 ןוא ..,"?!טַײּברַא רעד ןיִא םָיּב ּוד רימ ְךיִא טכַארט ,היבט ,ּונע
 לָאמ ַא ּבָאה ְךיִא סָאװ , השעמ ָץנהַעׁש ַא ןָעניז ן'פיֹוא ףֹרַא רימ טמוק םָע
 רָעד ןיִא טּפַאטרָעד ןֶעּבָאה "הרבח/,יֹוזַא יו ,לָעכִיּב ַא ןיִא ץִיגרָע טנֶעַײלָעג
 טרָאטש ןָערָעטנּוא ךיז ּוצ טרַאנרָעּפ ,ריסח ַא ,ןֶעדּוי ןָעכִילרהֶע ןייֵא דמָערּפ
 םִיצּולּפ םָעדכָאנ ןּוא ןָעקנּורט ןּוא ןֶעסֶע םהיִא ןֶעּכֶענֶעג ,ןַײרַא ץַאלַאּפ ןיא
 ןַײלַא םָעניֵא טזָאלָעגרָעּביִא םהיֵא , ןֶערָאוֶענ ןֶעדנִיוושרֶעּפ לָאמ ַא טִימ
 רָעד ןּוּפ ,הער:היח ַא ןָערָאװֶעג דלַאּב זיִא הבקנ רעד ןופ ;הבקנ ַא טִימ
 ...רָעטָאנרָעּפיּפ ַא ץַאק רָער ןופ ןּוא ץַאק ַא טזָאלָעגסיֹוא ךִיז טָאה הערדהיח
 ןיִא טשִינ ךִיִר טרהַיּפ ץמ יצ ,ןַײלַא רַימ ש ְךיִא גָאז ,היבט ,רָאנ הָעזע
 *11 ןַײרַא רֶאּב



 ר . םגיועג עסיורג םָאד

 + רהיִא טָעשטרָאװ סָאװ ןּוא ןעֿמרָאד ךִיז רהיֵא טָערּכָאּב םָאװ --
 , ךימ ןֶעמ טנָערּפ

 ו ןּוא ְךֶא זַא ,ףיא רָעפטנֲע ?ףימ ערכָאּכ ְךיִא סָאװ --
 : ןֶעדָאש ַא ּבָאה ְךיִא : טלָעװ רָעד ףיֹוא ּכָעל ְךיִא סָאװ ,ךיִא גָאז ,רימ
 ,..סנַײמ לָעדרֶעַּפ סָאד

 ךיז טַײז ,לַאמש ןיִא זיִא , רַימ ּוצ ַײז ןעכַאמ ,לַעדרָעּפ רֶעייַא ---
 , ןַײרַא לַאמש ןיִא ּוצנִיהַא חירשמ

 ,רי ַא ןִיּב ךיִא יװ ,ָאי :קוק ַא ּוהמ ןוא לַאטש ןיַא 0 םיק ְךיִא
 קרַאטש ,רדדָעַּפ עש'יריננ יד ןָעשִיװצ ןַײּפ ץנַאג ךיז טהָעטש רּוחּב ןַײמ
 טלֶעוװ יד סָאװ ףיֹוא ,קַאטשָענ רָעּכָאה םָעֹד טּבַײר ,ןָעַײק םניֵא טּפעִיטרָעּפ
 , טהעטש

 ;םַײהַא טַײצ ןיֹוש , יי םכח , םהיִא ּוצ ףיִא גָאז ,רָא
 רֶענְורָעּביִא ןייֵא ,טשינ ןֶעמ רָאט ,ףיא גָאז ,ךו ןעּפַאהוצ לָאמַא טִימ
 ...ןָעטַאשרָעפ ןֶעק ,ןָעמ טגָאז ,ןָעסיּב

 םנַאּפשעגנייַא הליהמ ,ןָעטֶעּבֶעננייַא םיוק םֶהיֵא ּבָאה ְךיִא ,ריצקּב
 ןֶעגנוזָעג ,ףִילהַערפ :ַירְעבֲעַל םַײהַא שזָאלענ ךימ ּבָאה ןוא ןעגָאװ ןיִא םהיִא
 רָאנ ןָערָאװָעג זיא לָעררָעפ ןַײמ ְךיֹוא , ןיפולנב רָאג "ןוילע-ךלמ,ַא
 : ןַעסקַאווֶעגסיֹוא םָעֹד ףיֹוא לע ַעַײנַא ;} רֶעהורּפ סָאװ סָאד טשִינ
 ןעמוקַעג }רֹומומ ַא יװ ןֶעּפָאלֲעג ,שטַײּב ןַײק ףיוא טרַאווֲעג טשִינ ןיוש
 ַא טִימ בַײװ ןַײט טְקָעווָעגְפיֹוא ,טכַאנ רָעֹר ןיִא ךילטעּפש ןיֹוש םַײהַא
 .דַױרּפ ַא ,החמש

 !ערלָאנ ,רַיד בֹוט-לזמ , רהיא ּוצ ְךיִא ךַאמ , בוטדםוי טּונַא --
 ִיַּב סָאװ ; יז טכַאמ , רֶערֲעטסנִיפ ַא ריד בֹומ-לומ רֶעטסִיּוו א ---

 ַא ןופ סָאד טכרהָאפ ּוד 3 רָעֹּכֲענ:טיֹורּב רֶערָעַײט ןַײמ ניר'בוט-םוי יוזַא ּוד
 1 רַענַײמ רעניּפשדלָאג ,הירב ַא ןופ יצ , הנותה

 ןַײמ ,םיֹוא טרַאװ ! תירּב ַא טִימ ,ְךיִא גָאז ,הנותח ַא זיִא סֶע ---
 קֶעוו לּכ-םדוק רָאנ ; ְךיִא גָאז ,רצוא ןייֵא ןהָעז רלַאּב ּוד טסָעװ טָא ,בַײװ
 .ּוהָעי יד ןּופ ,ְךיִא גָאז ,ןֶעסִינָעג ךיוא ךִיּבָענ ַײז ןֶעוָאל , רַערניק יד ףיֹוא
 ,.,םילכאמ רֶעצָעּפ

 ,טרהִירָעג טוָיּב ּוד יצ ,העד-רסח טיּב ּוד יצ ,לּוד םָיּב ּוד יצ --
 ןןֹויצייאנוש רֶענָעגּושמ ַא ַיװ ּוד טסרַער סִיּפָע ?ןָענִיו ם'נופ םזיּב ּוד ַיצ
 ,ךילטנַײוװָעג יװ , החכֹוּת יד טנֶעַײל ,םלָעש ןוא בַײװ ןַײמ רימ וצ טנָאז
 .ָענָעדי ַא

 טנָאז טסיומוא טשִינ ;ָצנֶעדּוי א טּבַײלּב , ךיִא גָאז ,ָענָעדּוי א --
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 ענַײא ןַעניפֲענ טשינ רֶע טָאה רָעבַײװ דנָעזיוט ןֶעשִיוצ זַא ,ןלמה המלש
 .ערָאט םיֹוא ןַערָאװָעג טנַײה זיאס סָאװ ,ןעּכָעל'כ ,קִילנַא ;ָעטכֶער א
 ןּוא ןענָאװ ןַײמ ּוצ םיֹורַא רַימ הָעג ןּוא ,ְךיִא גָאז ,רָעּבַײװ ףסא ןעּבָאה
 = יי מיה ַץ םָאװ .ןְקכאו ץטוג ָקלא ןעשרָאר ןופ ןַײרַא גאס
 יו ןַעּבָאה טַײל:הרבה ץנַײמ .שיט ן'פיֹוא םיֹוא גנִירלַא סָאד לָעטש ןּוא

 ר יװ ,שַיט םָעד ןֶעלַאפֶעּב ַײז ןָענָעז ,שַײלפ טקעטשרָעד ,סֶעקלוּב ןהָע
 יד ,ַײרקַּאה ַא ַײז ןָעשִיווצ ןֶערָאווָענ זיִא סָע : ךִיּכָענ ףלָעװ ָענירָעגניה
 יװ ןָעווֲעג ויא םֶע ,טַײּברַאענ ןָעּבָאה ןהַײצ יד ,טרָעטַיצַענ ןָעּבָאה דנָעה

 ַײװ טקַאנקַענ טָאה עמ :ײ"שר טכַאמ -- , ולכאיו טהַעטש קּוסּכ ןיִא
 . .. ןָעניֹוא יד ןיִא טלָעטשָענ רימ ךיז ןָעּבָאה ןֶערהָערט . ןֶעקירָעשַײה יד

 זיִא ןָעמַעװ ַײּב ,ץט'תינולּפ ןַײמ רָימ וצ .טכַאמ , ןיוש גָאז , ּונ ---
 וה םוָיּב סָאװ ןּוא ,הרּיעס ַא יוזא ּוצ ,טַײצ:להָאמ םָעֹרָא ןייֵא ןֶעווֶעג סָאד
 ? גָיררֶעּכָאה ױזַא

 .ַעצ ּור  ןָעסַיװ ץלַא טסָעװ ּוד ,ָעדלָאג , ךיִא גָאז ,טַײצ ּבָאה --
 ימורא ךַיז רַימ ןֶעלָעוו םָעדבָאנ ןּוא רַאוָאטַאס םִעד ,ךיִא גָאז , רָאנ זָאלּב
 -רהָעג םָע ַיװ ,ַײט ָעלעלנ ּוצ ןַעקנירט ,ְךיִא גָאז ,שיט םּורַא על ןֶעצֶעַז
 ןַײק טשינ , טלָעװ רֶער ףיֹוא לָאט ןייֵא טּכֶעל ,ךיִא גָאז ,שנָעמ ַא ; ןַײז ּוצ
 םנָענייא רָעונּוא טציַא ןיֹוש ןָעּבָאה רַימ זַא ,ףיִא גָאז , םרפבו ,לָאמ ַײװצ
 ,םשה הצרי םִא ,ןַעגרָאט , גָאט ַא רֶעזֲעלג גיצנַאװצ ןּוא רעֶיפ ןּופ המהּב ַא
 ןּוא ,םָעדכָאנ רהיִא ּוצ ְּךיִא ךַאמ ,ָעדלָאנ ,ּונַא .ןֶערהְיּפּוצ יז ְךיִא גנָערּב
 .ףָערט ןּוא הירּב ַא ַײז ,ּונ ַא :סָעיצַאנגיס קַאּפ ןָעצנַאג םָעֹד סיֹורַא ּפַאח
 זָאר רִימ ןֶעּבָאה רֹלָעג לעִיִיֹו

 יו טרױמ ,שנֶעמ םיוא ויִא יז --ּבַײװ ןַײמ ףיֹוא קּוק ַא ּוהט ְךיִא
 .ןֶערֶערסיֹוא טשִינ טרָאװ ןַײק ןֶעק , רנַאװ יד

 'ּור טסָאה סָאװ ,ְךיִא גָאז ,ָעצדרֶעס ָעדלָאנ ,רַיד טִימ זיִא טָאג ---
 ּבָאה רֶעמָאט ,ְךיִא גָאז ,ארומ ּוד טסָאה רשפא 1 ןעקָארשרָעד יװַא ךיז
 3 ןעמַעש יו טסנעמ ,ְךיִא גָאז ,ץפ 1 טלזנעג רֶערֶא טָע'בנגעג סָאד ְךיִא
 ןעטכַארטרָעּביִא רַימ ףיוא טסנָעק ןּוא טַײצ  ַאזַא ןיוש  ּבַײװ ס'היבט יב
 ְךילרהָע טנעיררָעּפ ,רלָעג רשּכ ויִא סָאד ,ךיִא גָאז ,ָעלָערַאנ ? השעמ ַאזַא
 ,ךיא גָאז , ּבָאה ךיִא ;ָעינַאוװָערָאה ןַײמ טִימ ןּוא לבש םָע ענֶעגייֵא ןַײמ םִימ
 ,ךיא טשיג ןָעו ,ְךיִא גָאז ,הנּכס רָעסיֹורנ ַא ןּופ תושפנ ַײװצ ןֶעווֲעג ליצמ
 .י.!ןְעווָעג ַײז טימ טלָאװ סֶע סָאװ , טסַײװ טָאנ

 .,ּת וָיּב 'א ןופ ,השעמ ַץצנַאג יר טלהעצרֶער רהיִא ּבָאה ְךיִא , רּוצְּב
 ְךֶעּבָאה רָיט ןּוא םּורַא ןּוא םּורַא טרהַיפָענ רימ טיט ָאד טָאה שָאנ יֹוַא יװ
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 ' םניווָעג עסיזרג סָאד

 עי וי עשו

 ,הֶע טגָאז יױװ ,ןעמוקברוד ןָעלעװ רימ ;  ןַעלהָאצַעּב רימ הֶהיֵא םָעװ
 :רָענִידעּבַארקש ןיוש טָעװ ּכַארקש , , ףױרַא לָעדנֶער ַא , ּבָארַא לָעדנער ַא
 .. י"ןערָעװ טשִינ

 ,היבט ּבר ,ןַײלַא ְךייַא ןּופ ןַעכרָאה ןָעלִיװ רִיט , ַײז ןַעגָאז ,ןַײנ ---
 .ןָעּפֶעק טשִינ , הלילח ,ךייַא טֶעװ עט ,טשינ ארומ ןַײק טָאה

 ךיִא לָאז : טכָעלש ויִא'ס ,רָימ ךיִא טכַארט ?ָאד ןַעמ טּוהט סָאװ ---
 לָאז . ַײװצ ןעמָענ ְךיִא ןָעק רֶעמָאמ ,הריבע ןייַא ויִא ,לָעּברעקַא ןעגָאז
 .,םִענ'ענושמ ַא יװ ןָא ךימ ַײז ןעקּוק רֶעמָאט ,ארֹומ ְךיִא ּבָאה ,ַײװצ ןָעגָאז ךיִא
 *? ןַעּברַאק ַײװצ ָאד טמּוק סָאװ רַאפ

 ניֹומ ם'נופ רָימ ַײּב טּפַאחָענסיֹורַא יז טָאה . .,111 לֶערָעַײרד ַא --
 -רעיש ימ ּבָאה ךיִא זַא ,רֶעטכֶעלָעג ַאזַא ןֶערָאװָעג זיִא םלוע ןעשִיוװצ ןיא
 : ןַעַּכָא רגֶעּב ררָע רע ןיט

 ךימ ְךיִא ּבָאה רָעמָאט ,ךיִא גָאז ,טשִינ לָעּביִארַאּפ ןַײק טָאה ---
 =יטָאּפס ,םִיּכ רעִיּפ ףיוא ,ךיִא גָאז ,דרָעפ ַא טרָאװ ַא טִימ טּפַאחָענסיֹורַא
 ךָאנ ןַערָאװַעג זיִא םָע .,,גנוצ ןיֵא םימ ׁשנעמַא טרפּכו ,ךַז טִעְק
 ךָעטַײז יד ַײּב ןָעטלַאהָענ טושּפ ךיז טָאה עמ ; רֶעטכֶעלֶעג רֶערָעסֶערגַא
 .גדנָעכַאל

 -ּוא ריבנ רֶעד ןָא ףיז טפּור !ןָעכַאל ּוצ גּונֲעג ןַײז ןיֹוש זָאל --
 ןּוא טהָעג ןּוא רָעטסַײט ןָעסױרגַא ָענֶעׁשֲעקמֶעווּב ןופ םיֹורַא טמָענ
 ,ּונַא !רָעגַײטש ַא רהיִא טנַײמ לעופַיװ -- רֶעטסַײט ם'נופ םיֹורַא טּפָעלש
 ןַײז יֹױזַא לָאז ְךיִא , רֶעַײּפ יװ יֹוזַא סטיֹור ַא ,לָערֶענֲעהַעצ ַא -- !טּפערט
 רהיִא טָאה סָאד טָא :יֹװַא טכַאמ ןוא ,םָעניֵאניִא ְךיא םיֹמ דנוֶעג
 -רֵהיֵא לָעיפיװ ַענֶעׁשֶעק רֶעייֵא ןופ ךייא טַיג ,רֶעדנִיֵק רהיִא ןּוא , רַימ ןּופ
 ,טהָעטשרָעּכ

 ךפיֹוא ןַעהִילפ ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא טָאה םָע ,ךייא גוט סָאװ ,רּוצְקּב
 -ןֶעּבָאה םִיּפ יא רנָעה --- ךֶעלרֶענייֵא ןּוא ךעלרֶעַײרד ןּוא ףֶעלרֲעפנופ שיט
 תֹושלח ְךיִא לַאפ טֶא ,טנַײמָעג ּבָאה ְךיִא ; טרָעטַיצָעג ריֹמ

 :עצ טמָענ ;ריבנ רָעֹד רימ ּוצ טכַאמ ?רהיֵא טהָעטש סָאװ ,ּונ -=
 רעיא ּוצ טַײהרָעדנּוזֶעג טרחָאפ ןּוא שִיט ם'נופ ףָעלּברַעק ָעכִילטֶע יד ףיונ

 , רָעדניק ןּוא ּבַײװ !

 םיָאא רֹהיֵא ,םילפּכילפּכ ,ףיִא גָאז ,ןֶעּבֲענ ףייַא לָאז טָאג --
 ןַעּבָאה טלָאז רהיֵא ,לעִיפ יֹוזַא לָאמ םרָעדנּוה ,לָאמ ןהָעצ ןָענָאמֵעַּפ
 -רנָעה ָעדַײּב טימ ףיֹונָעצ ָעּברֶעשז ןּוא ! תחנ םיֹורג טִימ ,םטּוג סֶָעֹולַא
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 ןעַּײלּכ םָעדכָאנ א טיֹורּב טיט ןֶעלדנַאה , ךיִא גָאז ,ןֶעד םָאװ --
 טלה טלָעװ יד טגַײה טדרַעװ : ךיִא גָאז , גרַאק ? רָענָעש זיִא רֶעצֶעזנָא ןייש

 ףיז טוהט סֶעדַא ןיִא סָאװ , ךרָאה ,ךיִא גָאז , הָענ ? ץַײװ ןּופ לדה

 ןַענעז וניתֹוּכא-תובא ענַײמ ?סָעדַא ,יז טגָאז ,רימ גיֹוט ּסָאװ --

 ְךיִא ןמו-לּכ 6 טשִינ טרָאד ןַעלֶעוו רָעדניק ץנַײט ןּוא ןֶעּווֲעַג טשִינ טרָאד

 .ךימ ןַענָארט םִיּפ יד ןוא ּבָעל
 . ךיִא גָאז ? ּוד טסלִיװ ץשז:סָאװ ---
 שיקֲעל ןַײק ןַײז םשִינ טסל;אז לַיװ ְךיא ,יז טגָאז ,לַײװ ךיִא סָאװ --

 . ןעטַײקשירַאנ ןַײק רָע ;ר טשִינ ןואי
 : ןָעמ טגָאז יו , הטכח ַא טרָעשציִא וד םוִיּב ,ְךיִא גָאז ,יַאדוַא --

 זיִא ךַײר רש פא ויִא ץמ זַא ןוא תועד יד ןָעמוק תֹואמ 2 ןעמּוק םָע זַא
 ! ױזַא דימּה זיִא'ס ,. . גּולק םיווָע ג ןָעמ-

 דלַאּב יקַאט ןּוא טי לָאמ ָץכִילטָע ךיז ןָעּבָאה רימ ,רּוצְקּב
 ןעלָאז 3 ,ןגלּפ רֶעד ןעבולכָעג ווא ַײּב זיִא סֶע ןּוא ןֶעטֶעּכֶעגרֶעּבי

 סָאװ ,ַענירֲעקלַעמ ַא המהּב ַא ךָאנ ןָעפֹוקוצ המהּכ ָערּואמ רָעד ּוצ
 .,. ךליט טיג

 המהּב ַא םִיֹּפָע סָאװ : אישק א ןָענָערפ אטתסמ ךָאד רהיא עוו
 םִיּפָע סָאװ : ןַערָעּפטנַע ְךייַא ְךיִא עו ? ררֲעֹּכ ןַײק טשִינ סָאװ רַאפ-

 װ ,לָעטרע ןיֵא ךָאד זיִא .קִירָעּביֹוּב 1 המהּב ןַײק טשינ םָאװ רַאפ ,דרֲעַּפ
 ירא א םיריגנ רֲעצֶעּפּוהֶעי ָעלַא רָעמּוז א וצנָיה ַא ףיֹונֲעצ ךיז ןֶעמּוק םָע
 לפני רהָעְז ָעלַא ןענַעז נַײל רֶעצֶעֹּפּוהֲעי יד יװ יֹװַא ןּוא ,םָעשטַאד

 סטַײרנ ןעגנָערּב גנירסלַא ַײז לָאז עמ ,ןָעניֹוצֲעג ןָענֶעז סָאװ ,ןָעשנָעמ
 ,רָענהַיה ,רֶעייֵא ןּופ ןּוא של ןּופ אז ץלָאה ךי ןַײרַא ליומ ןיִא ףַײלג
 ןָענפָענ טשינ ךַז לָאז עשז'ס ירטֶעּפ , רֶעפָעּכ ,םָעלַעּבוצ
 לָאמ ַעלַא ַײז ןָעגנַערּב ןֶעמהָענרָעטנוא ךיז 0 םָאװ ,רָעבלַעַא רַענייֵא
 יר גְילרָעװ ? המורכו ענָעטַעטכ ןוא רֶעמּופ ןּוא זָעְק ןַײרַא ּבוטש ןיִא
 יװ ,יװ ַײּב ויִא לֶעּברֲעק סָאד ןוא הליכַא רָעד ןופ ןעטלַאה רעצֶעּפּוהָעי
 ןענודרָעפ ןּוא דלָענ ןהַעׁש ןֶעוַיל ךָאד ןָעמ ןָעק ,רוטמַא ,רהיִא טגָאז
 ַאזַא ןּוא ,הרוחס ןַײז לָאז הרוחס יד יּבַא ,רקיע רָעד ,ּכָארג יקַאט ַײּברֶעד
 לָאז ְךיִא 1 ּוליּפַא ץָעַּפּוהָעי ןיִא םשִינ ךָאד רהיֵא טנעירק , רימ ַײּב יװ הרוחס
 סִירּכ ,טַײל-ָץסיֹורג לָאמ לעיפִיװ םָענייֵא ןיִא ףיֵא טימ תוכרּב יד ןָעּבָאה
 רַיּמ , : הרוחס ָץשִירּפ ןֶעננֶערּב ַײז לָאז ךיִא ,רימ ַײב ךַז ןָעטעּב ,ןָעט
 , ןַאמ רֶעכָילטנֲערָא ןייֵא טויּב ּוד זַא ,לָעווַעט ,ַײו ןַעגָאז ,טכרָאהָעג ןָעבָאה
 רהִיִא טָעװ ןערוי ןּופ ,רהיִא טנַײמ .,,'ךרַאּפ ַא ,דּויַא טויב ּוד טפָאח
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 ,םֹנִיניַעג עסיורג סָאד

 :טּוג ןַײק --- !םיאנוׂש ץנַײמ ןָעקנָערק גנַאל יװ ? טנָעמי;ּפמָאק ַאזַא ןַעברָאה
 ןעקיקנַײרא רָאנ ןעמַײװ ײז .ךֶעלָערט ָערעומוא ןוכ טשינ ןעמ טרעה ט

 ןייַא ץל'המהּכ ַא ץ'היבט ַײּב ןהָעורעד טָאה עמ , ןַײרַא לַיּפָעט ןיִא םֶענָעי
 יד ךִיו ןֶעכֶערּב ןֶעּביֹוהֶעגנָא ןַעמ טָאה -- ,ָץַײנ ַא עקשטירּב ַא  ,םנרְעּביִא
 היבט רָענַיוָאד רֶעד טשינ טלָעדנַאה יצ !סָאװ ןופ ןיא ןענַאװ ןּופ עק
 טַײהרָעלַימש טריּפס ןַײק טשִינ רֶע טכָאק ּוצ רֶערֶא ? םֶעיצַאנגיס עשלַאפ טָימ
 2 ךפ טי ,ְךִילרֶערִירּב ,ךייַא טכָערּב !ַאחזַאחזַאח, ,.,3 הקיּתשּב
 ןֶעּביולג רַימ טֶעוו רהיֵא ,יצ , טשִינ םַײװ ְךיִא *. . .! טַײהרָעטנּוזעג ּפעק יד
 'יד טלהַעצרָעד ְךייַא ּבָאה ְךיִא סָאװ ,רָעטשֹרֶע רֶעֹד טעמּכ טנֶעז רהיֵא --
 ְךיִא ,טכַאר רימ ,רָאנ ... ןָעו ןוא סָאװ ןּוא יװַא ַיװ ,ָץטכִישֶעג עצנַאנ
 ףרַארֶעּב עמ ,טשינ לַעּביטרֶעפ ןַײק טָאה ,טדָעררָעּפ לָעסִיּבַא ףימ ּכָאד
 בטהָעטש קוסּפ ןיִא יװ רֶערֶא ,קסע ,רהיִא סגָאז יו ,ןעּבָאה ןענוז ןיִא
 ,ךילבִיּב ָערֲעייֵא ּוצ רֹהיֵא ,םָענַײז ּוצ רֶעכילטיִא -- ּוהניטל ברֹוע לב
 ךיִא לָעװ ףאז ןייש ..,ףילנירק עץנַײמ ּוצ ןוא ךילּפָעט ץנַײט ּוצ ךיא
 יא ןיִא ןָעּבַײרשנַײרַא טשינ שגָאה ףימ םלָאז רֹתיֵא ,ןנַאּפ ,ןֶעטֶעַּב ךייַא
 טשינ שטָאח רהיֵא םלָאז ,ןָעּבַײרשנַײרַא ףימ טֶעוו רהיֵא ןַא ןוא ,לָעכִיג
 ײנ ַא ְךייֵא טָאה ןּוא דנוָענ רַימ טַײז . . ,םָענַײט ןָעטָאנ םֶעֹד ןֶעלֲעטשסיֹורַא
 , דיסּה ןעב
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 ונּוא ַײּב טהֲעמש ,ךִיז טכַאד יֹוזַא-- ׁשיִא בלב תֹובְׁשחמ תֹוּכו ---
 ףרַארעּב קּוסּפ םָעד ןעשטַײטרָעּפ ? הרֹוּה רֶענַילַײה רֶעֹד ןיִא ןֶעּכעֶירׁשֶעג
 פָאד ,טרֶערֲעג זנּכשַא ןֹושלּב רָאנ ; םכילע-םולש ּבכר , טשִינ ךייַא ְךיִא
 ףרַאדָעּב דרֶעפ עטסֶעּב סָאד, : לֶעטרֶעו ַא ָאד זיִא ׁשֵידּוי טסָארּפ ףיֹוא טסַײה
 גָאז סָאװ ןֶענַעק ַא ,"הצֲע ןייֵא -- שנֲעמ רָעטסגִילק רֶעד ,ׁשטַײּב ַא ןֶעּבָאה
 לבׂש ּבָאה ךיִא זַא םּורָאװ ,יקַאט ןַײלַא ךױ ןָעגעק ַא ? סָאד טסַײה סע ְךיִא
 ,סָאר ןּוא םָאד םהיֵא להָעצרָעד ןּוא דנַײרפ ןָעטּוג ַא ּוצ ןַײרַא םּוק ןּוא
 רָאנ ; קסּפ ןָע'סואימ ַאיַא טַאהָעג טשִינ סִיווָעג ףיִא טלָאװ ,יֹוזַא ןּוא יֹוזַא
 נעמ ַא ןָעפָארטש לִיװ טָאג זַא -- ןושלה ריּב תומהו םייחה --- ןֶעד סָאװ
 ןַײלַא ךיז ּוצ רימ טכַארט ְךיִא ,לכֹׂש םֶעד םהיֵא ַײּכ בָא םָאר טסֶץנ ,ןָעִׁש
 ,םִיּפָע ךָאד טוִיּב , רֶענייֵא דרָעפ ּוד , היבט , רָאנ ןֶעכָערֶעַּב,, : לָאמ לעיפַיװ
 רָאּב ןיִא ןֶערהְיפ ןֶעזָאל ךִיז ּוד טסמוק יװ ,רַאנ ןַײק טשִינ ָאי ,ןעמ טגָאז
 ַא טרָעדנּוצַא ןָעגנַאנֲעגּבָא רַיד טלָאװ סָאװ ? שִירַאנ יװַא ךָאנ ןּוא ןַײרַא
 .לַימ לָעמַיֹּב ןַײד טימ ,ערה-ןיע ןַײק , הסנרּפ ָעלֶעקִיטש ןַײד ַײּב ,לשמל
 ןיִא ,םוטָעמוא ,ןֶעּבעלכ ,טלָעװ רֶעֹד ףיֹוא םש ַאזַא טָאה סָאװ ,ם'ניב
 םִיו יװ ןּוא ןַײּפ יו ---? טשִינ ּואװ ןּוא ,ץ ַעּפ ּוהָעי ןיא ,קִירֶעּביֹוּב
 ףיז ןָעגעַיל רֶעגַײטש ַא םרָעגנילק יד ןֶעוװ , ָא טרָעטציִא ןֶעווָעג סָאר טלָאװ
 , ןופרָעד טסַײװ םרא-ןּב ןַײק , ןֶעּבָארגֶעּב טַײװ ןָעטסַאק ןיִא טַײהרֶעליטש
 ּוצ דלֲענ טָאה היבט יצ ,ךייַא םָעֹּב ְךיִא , ןָא סָאד טהָעג ןָעטָעוו םּורָאװ
 טִימ טרָוסֶערֶעטניֵא טלֶעװ יד ךיז טָאה ךס ַא .תמאּב ;קַאט ןַײמ ְךיִא ? ןַײנ
 ןלרּוי ןַײק רַאפ טשינ ,טכַאדֶעג טנַײה טשינ ,ןֶענֶעלֶעג ויִא רָע זַא , םהיֵא
 ןּופ גָאמ ַא לָאמ ַײרד ןֶעּברָאטשעג , רֹרָע רֶער ןיִא ןָעליײֵא ןַײנ ,טכַארַעג
 ַעגמּורַא יז טָאה טָאג זַא םָעדכָאנ טשֹרֶע 1 רֶעדניֵק ןּוא בַײװ טימ רֶעננּוה
 םיֹוק םיוק ךיז טָאה רֶע ןּוא לָאמ ַא טיט טקִילנֶעּב םהיֵא ,ן'היכמ ףיֹוא טקּוק
 זיִא ,לִיּברֶעק ַא ןעגַײלּבָא ןעּביֹוהֶעגנָא , תילבּת לַעקִיטש ַא ּוצ ןָעגָאלשרָעד
 היבמ צר ןֶערָאװָעג ןיֹוש זיִא היבט ןּוא םלָעװ יד לופ ןָערָאװָעג םהיֵא טימ
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 רנַײרפ עטינ ןֵעוָיועּבסיֹורַא ןיֹוׁש ןַיז ןֶעּבָאה סֶע ! לָעסִיּב ַא םָעווָאטַאק ַא רָאג
 --- םירּורּב םלּכ םיבּוהא םלּכ :ןָעּבעִירשֶעג טהָעטש קּוסּפ ןיִא יו ,ףס ַא
 רָערנוַעּב רֶעבִילטיִא , לָעפָעש ן'טימ ןעטַײל ןֶעּבֶעג לָעפֶעל ץטיט טִיג טָאג זַא
 ,ַײלַאקַאּב ַא --- רָעד ,םָארק-טינש ַא טגָאז רָעד : םָענַײז טימ ןהָענ ּוצ טמּוק
 טמוק רָעֹד , רהָעוָענ גיּביִא ןיֵא ,הלחנַא ,ּבּוטׁש ַא טגָאז רעד
 גָאז ! ְךֶעלר ערורּב, - ,. םָעגרָאט --- רֶעֹד ,רלַאװ --- רֶעד ,ץַײוװ --- ןהָעגּוצ
 ,טנַײמ רהיֵא , תועט ןָערלַײװ ַא , ְךיִא גָאז , טָאה רהיִא , ּבֶא ךִיז טָעפָעשֹט , ְךיִא
 ,ןענָאמרָעפ ,ךיִא גָאז ,ָעֹלַא םָאד רימָאל ?יקצָארּב ןִיּב ךיִא ,םינּפ ַא
 ןּוא ש"יר ןופ ּוליפַא ןּוא ןֶעּברַאק יש ןופ רֶעגַיצנִיװ ּבָאה ךיִא סָאװ
 ןַעדָעי :ןָעצַאש ּוצ גנורג זיִא ,ךיִא גָאז ,םטּוג םמָענָעי  ן"ק ןּופ ּוליפַא
 ןעשעמ ַא סָאד ויִא , טנעהָאנ ּוצ טסמּוק , ףִיז טכַײל םמְענָעי זַא , ךַיז טכַאד
 . לָעֹּפֶעְַק

 ךַעלֲעדּי  ָערָעמּוא יקַאט ,ןֶערָעװ ַײז ןָעלָאז טכַאדָעג טשִינ רּוצְקּב
 טָאג רַימ טָאה 'בֹורק ַא !ןָעּכֶעגֶעג גיֹוא טּונ ַא רימ טָאה עמ ,ְךיִא ןַײמ
 ,ָלעְקעש שטַײּב םררָעּפ ןַײמ + ךיִא םַײװ יקלָעמש ַא ַא םִיּפָע , טְקִיׁשָע גּוצ
 ,הָעּפיול ַא ,רֶעכָערּב ַא , רֶעהְילּפ ַא ,רָע טסַײה ָעדנֶעמ םהנמ , טגָאז עמ יו
 ! ןָעהַעטש טשִינ רֶע לָאז טרָא טּוג ןַײק ףיוא ,גָאמ רָעניטכַענַא , רֶעהַערד ַא
 ,תֹוטולה טִימ ּפָאק ןַײמ רימ טהָערררָעּפ ןּוא טּפַאטרָעד ןימ א רָע
 הנּתשנ-המ : ןֶעגָערפ ךָאד רהיֵא טָעוװ .ןָעגיולפֶעג טשִינ ןָעניֹוטשֶעג טשִינ
 ןָערֶעּבטנֶע ףיֹורֲעד ךייא ּךיִא לָעוװ 1 ןלֶעדנֶעמ םחנמ ּוצ ,היבט ְךיִא םּוק יו
 :השעמַא טרָעה .טרֶעשֶעּב יֹוזַא זיא'ס -- ּונייה םידבע :ץּוריּת ַא

 לָעסִיּב ןַײמ טִימ ,רֶעטנִיװ תלחּת , ץָעּפּוהֶעי ןַײק ןֶערהָאפּוצ םוק ְךיִא
 , רנַאלרָעטופ ןופ ָעְׁשִירפ רֶעֹטּוּפ גַיצנַאװצ ןּוא עבילטע טנופ ַא -- םגַיכלִימ
 ךיז ריטָאל ,רָעּבלִיַז ןֹוא דלָאג ,זָעק סָעקשטָערָאװ ַץנהֲעש רָאּפַא טימ
 זַא ,ןַײלַא ןיֹוש ךָאד רהיֵא טהָעטשרָעּפ .סָאד !רהֶאי ַאזַא ןֶעשנִיװ ָעדַײּב
 טלָאז רהיֵא ,קָעל ַא ךִיז טוָאלָעג טשִינ ,טרֶעקּוצרֶעַפ הרֹוחס ןַײמ ּכָאה ךיִא
 ַענַײמ עֹלַא : ןַײז ּוצ ּוליִּפַא טַאהֲעג טַײצ ןַײק ,האופר ַא ףױא ןָעגָאז
 רַיט ףיוא סיֹורַא עק ק סָאװ ,סָעקינשטַאד רֶעְקִירֶעּביֹוּב יד ,םינֹוק ָעגָידרָעמוז
 רעצְעּפּוהָעי ָערֶעייֵא ,ַײז ןָעמ טסַײמש גנַאל ױזַא םּורָאּו , ן'חישמ ףיוא יו
 יו ,,הרוחס ט ש ַאוַא --ןֶעּכָעג רָאג ןָענֲעק ַײז ַיװ ,ךיִא ןַײט םירחֹוס
 :איבנ רער טנָאז יװ ,ןָעלהָעצרָעד טשִינ ְךיִא ףרַארָעּב ְךייַא ,טעִינ היבמ
 ,. . ןַײלַא ךיז טּביױל הרוחּפ ָעטּוג- , רז ףללהי

 ןז פרְאיוָעגרֶעטנּוא ןּוא ק"ּפל רע ןָעצנַאגניֵא טּפיוקרֶעפֶעגסיױא , רוצקצ
 םרא . טרָאטש ןיִא יֹזַא םױרַא רָימ ְךיִא הֵענ ,ַײה לָעסִיּב ַא לֶעדרָעּפ ןַײמ
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 === === טיר = ===

 ןַעקיקנָא ךיז טסַילג , שנַעמ ַא ַיו רהָעמ טשִינ ךָאד ויִא ןַעמ , רפעפ ודוסי
 םיֹוּהַא טלָעמש ר סָאװ ְךֲעלקִיטנַא יד ןֶעהָעז , טפול ןעּפַאה ,טלָעוװ ַא
 יװ ,קּוק ,הָעז ,ַאנ ןָעניױא יד טימ : טדָער רַענייֵא יװ ,רָעטסנֲעפ יד ןיִא
 ַײּב יֹוזַא לע .,.!סַאז ַא -- רנֲעה יד טימ רָאנ ,טסלִיװ ּוד לעִיַּפ
 טימ ךסַא ענרָעּבלַיז ךילּברעק ןוא ןַעלַאַירּפ עּבלַאה טימ רעטסנעּפ ןעסיורג ַא
 ָךיִא טכַארט , ריעיש ַא ןהָא סֶעיצַאנגוסַא טַאלג טימ ןיא ןֶעשעלַיּב ָעווָאקנַאּבי
 :טנהָעצ ַא שטָאה גָאמרַאפ ְךיִא ןֶעוו ! םלֹוע לש ֹונֹוּבר : השעמ-תעשּכ רִימי
 טָאג ּוצ טַאהֶעג טלָאמָעד ךיִא טלָאװ סָאװ ,טּפֶערטֶעּב סָאד טָא סָאװ קלה
 ָךּרׁש ַא ְךיִא טלָאװ המכח-תישאר ?ךַײלג רימ ּוצ ןָעווָעג טלָאװ רֶעוװו ןּואי
 ַא ןרנ ןֶעצַיּברַאק ק"ּת רהיִא ןֶעּכֶענֶעג , רֶעטכָאט ָערֶעטלֶע ןַײמ טימ ןּוהטענ
 ןּוא דרָעֹפ סָאד ; תֹואצֹוה-הנותתה טַימ השּבלה ץּוח ַא ,תֹונּתמ-הלּכ ץוח
 ןֶערהָאפֶעגסיֹורַא דלַאּב ,טפיֹוקרֶעפ ְךיִא טלָאװ ךָעל'המהּב ץנַײמ טִימ ָעְלֶעגָעווי
 לָאז ּבַײװ ןַײמ ,רנַאװ חרומ ןיִא טרָא ןייֵא טפיֹוקֲעג ,ןַײרַא טדָאמש ןיֵא
 1 תיּבה לעּב רֶעטְסנֶעֹׁש רֶעד יװ טלַײהטּוצ הקדצ ןּוא לֶערָעפ לֶעסִיּבַא ןֶעּבֶעל
 הרבח ןיִא יאּבג סיוא ןֶערָאװֲעג רלַאּב רִימ ַײּב טלָאװ ץַעגַײש ליקנָעי
 ְךִילרֶעּכֲעל טימ םָעקּפּוּפ ןֶעסֶע ןוא  ןָעּפנָארּב ןעקנירמ אפ גּונֲעג ,אשידק
 .,.! ןֹוּבׁשה ס'להק ףיֹוא

 ןּופ רַימ טנָאז רָעצִימַע ךיִא הָעּה !היבמ בר ,םבילע םולש --
 ְךיִא ,קּיק ַא והט ןּוא םיֹוא ףומ הָערְד ְךיִא !דּוי ַא טכַאמ סָאװ ,ןָעטניה
 ןופ ,ףיִא גָאז ,םולש-םכילע, !רָעטנַאקֶעּבַא ןָערָעוש טנֶעמַעג טלָאװ
 ,רָיט ּוצ רָע טכַאמ .,ָץְקווֲעּפָעזַאמ ןופ 1 ןָעגַאװ 5 ---"' רּויַא ויִא ןַענַאװ
 טיט , רֶע טגָאז ,ןָא ךימ רהָעק ְךיִא ר סָאד ,לידנַײרּפ ַא סרֶעייֵא יקַאט
 ןֶעגייֵא ןַײַא רימ זיִא ,רֶע טגָאז ,ץדלָאנ בַײװ רֶעייַא ,ישילשּב ינש ַא ךייַא
 רהיִֵא טנֲעז ,ףיִא גָאז ,רָאנ עשזטַאש , ,רניִקרֶעטְסֶעווׁשְעג-רַילג-דִילג
 :ָארטָעג יו טעמּכ -- '1 םָעדייַא ןייַא סיסָאװד:האל שרֶעהָךּורּב טׁשִינ רשפא
 םָעוייַא ןייֵא םִיסָאװד:האל שרֲעה-ךּורּב ןִיּב ְךיִא : רֶימ ּוצ רֶע טכַאמ ,ןֶעפ
 טסַײװ טנַײה ,םִיסָאװד=האל טי ךּורּב לֶעדנִיׁש: א טסַײה ּבַײװ ןַײמ ןוא
 טימ ,ָעטנֶעי הרש ,ָץּבָאּב םרָעגַיווש ש רֶעייֵא ,ךיִא גָאז ,רָאנ עשז=טַאש ,3 ןיֹוׁש רהיֵא
 טשינ ּביוא ןֶעווֲעג , ךַיז טכַאד ש ,עטַאלז עמורפ א םּבַײװ ןַײש
 טשינ תֹועט ןַײק בָאה ךיא ּכיֹוא ןּוא ,רֶעדנִיק:רַעטסֶעוװושֶעג ָעֹנָעגייֵא ןַײק
 רָאנ ניק שרָעה:ךּורּב ַײּב םָערייֵא רֶעטסלָעטיט  רֶעד רהיִא טנעז
 , ךיא גָאז ,ןָעמָאנ רָעייֵא ,ךייַא טפור ןָעמ יו ןָעסֶעגרעּפ ּבָאה ךיִא .,ןֶעד סָאװ
 רָעייֵא זיִא יֹזַא יו 1 םכמש המ ,ּפָאק ם'נופ ןָעגיולפ;ג סױרַא רַימ ַײּכ זיֵא

 ׁשרֶעה:ךּורְּב לֶידנָעמ םחנמ ןָעמ טפור ,רֶע טגָאז , ךיס "? ןֶעמָאנ רָע'תמא
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 םכילעםולש
 טעקע טריטי יי אבי

 ּביֹוא, .ָעקווָעּפֶעזַאמ ןיִא םַײהרֶעד ןיִא רָימ ןָעמ טפור יױזַא , פִיסָאװד:האל
 ריר ףָאד טמוק , םֶהיֵא ּוצ ךיִא ךַאמ , לֵירנעמײםחנמ רֶעּבֲעיל ןַײמ ,ֹוזַא
 ןַײמ , רימ ָץׁשֹ:נָאז !ןפֹוא רֶעדנַא ןייֵא ףיֹוא רָאנ םכילע-םֹולש קַאט
 ענַײד רענַיװוש יד טכַאמ סָאװ , ָאד ּוד טסּוהט סָאװ ,לֵידנעמ םחנמ רֶערָעַײט

 ,רנוָעג ןיִא ,ְךיִא גָאז , רָיד סָאד טהענ יו ---1 ןֶעּבֶעַל לָאז רֶעויׁש רָעד ןו
 רנוזעג ןיִא , רֶע טכַאמ ,טָע ---"זןָעטְפֶעשֶעג ענַײר םִיּפָע ןֶעבַאמ סָאװ ןּוא
 םִיּפָע ןָענָעו ,רֶע טגָאז ,ןָעטְפֶעשֶעג יר רָאנ ;טּבֶעל עמ ,ןעקנַאר ּוצ טָאנ
 ּפַאח ןּוא ,ְךיִא ְךַאמ ,ןָעפלֶעה טָעוו טָאנ, ,..גַירלֲעניֹוּפ יזַא טשִינ טנַײה
 ךּוא רֶעטרֶע ךס ַא ןיִא טָעּפִירטַענסיֹוא : ךִיּבָעַנ םיׁשּוּכלמ ץנַײז ףיֹוא קּוק ַא
 בָא ,טָאנ ,השקשִינ ,,.תֹושפנ-תֹונּכס טנערטֲעצ הליחמ לָעוויטש יד
 קּוסּפ ןיִא יװ ,ןָערעסֶעּברֲעפ אמתסט יז טָעװ סֶע ,ןָעפלֶעה טָעו ,ְךיִא
 ןַענרָאמ ,יֹזַא טנַײה : גיכָעלַײק זיִא ,ְךיִא גָאז ,רלענ --- לבה לּכה : טהָעטׁש
 ףרַארֶעּב רּוי ַא ,ןוחטּכ ויִא , ךיִא גָאז ,רקיע רֶעד ;טּכָעל ןָעמ יּבַא ,ױזַא
 ךָאר רַימ ןֶענֶעז ףיֹורָעד ? טצרַאװשרָעפ . ךיִא גָאז ,טרָעװ ןָעמ יַא ; ןֶעפָאה
 קַעמש רֶענלֶעזַא ּוד טיּב :ןָעמ טגָאז יװ !םֵלָעװ רָעד ףיֹוא ןֶעדּוי םִיּפָע
 ַא ויִא ,ְךיֵא גָאז ,טלָעװ ָעצנַאג יד -- רּבשנה םיחּכ לשמ ;רֶעװלוּפ
 -רָעהַא ּוד טסמּוק יװ ,ָעצררָעס לָעדנָעט:םחנמ ,רֶעמֶעּב ריט גָאז ּוד ,..םֹולח
 ,רֶע טכַאמ ,טסַײה סָאװ --- *? רָאג ץֶעּפּוהֶעי ןיִא ןֶענִירֲעד ןָעטִימ ןיִא םִיצּולּפ
 יװ םיֹורג יֹוזַא עקנִילָאװַאּפ ,רֶע טגָאז ,ַעֶיה ןיֹוש ןַיּב ךיִא ? רֶעהַא םּוק ְךיִא יו
 ,ךיִא גָאז ,רָענִיה ַא סָאר טסַײה ּוד םיּכ { רָאג ױזַא, ,ןָעּבלַאהרֶעדנַא רהֶאי ַא
 ךז טקיק ןּוא רָימ וצ רֶע טכַאמ !ש שש --- *? בשֹוּת רָעצֶעּפּוהֶעי ַא יקַאט
 ,רֶעגַיהַא ןהיבט ּבר ,ךיֹה ױזַא טשִינ טַײרש ,ןָעטַײז ָעֹלַא ףיֹוא םּורַא
 םָע ףרַארֶעּב ,רֶע טנָאז ,ונּוא ןָעשִיװצ רָאנ ,יקַאט ךיִא ןיּב ,רֶע טגָאז
 .םָענָענּושמ ַא יו רָאנ יקַאט ןָא םהיִא קּוק ןיא הָעטש ְךיִא ... ןֶעּבַײלּב
 ---"!קרַאמ ןעטִימ ןיִא ץֶעַּפּוהֶעי ןיִא ךִיז טס ,ַאהָעּב ,ְךיִא גָאז , חרֹוּב ַא טויב
 , םינּפ ַא , טנָעז רהיִא  טכָער זיָא'ס ,היבט ּבר ,רֶע טגָאז ,טשִינ טנָערּפ
 -טגָאז ,טמיק ,. .םיגהנמ ןּוא םיניד רֶעצֶעפּוהֶעי יד טיט טנַאקֶעּב טשִינ רָאג
 טסַײה סָאװ ,ןֶעהַעטשרֶעּפ רהיִא טָעוװ ,ןֶעלהַעצרָעד ךייַא ךיִא לָעװ ,רֶע
 ייֹוהָעגנָא רָימ טָאה רֶע ןּוא ., . רֶענִיה ןַײק טשינ ןּוא רֶעגְיה ַא ָאי ויִא ןָעמ
 לָעסִיּב ַא ָאר טרָעװ ןָעמ יֹוזַא ַיװ ! הלינמ ָעצנַאנ ַא ,ליטָעצ ַא ןֶענעַײל ןֶעּב
 רָימ ּוצ רּוד ךִיִז רהָאפ , לַידנָעט םחנמ , ךימ גלָאפ טא, . . . ןֶעסִירֶעגסיֹוא
 } שטָאח רֶענַיּב יר ןֶעהּורסיוא לָעסִיּב ַא ךיז טסָעוװ , גָאט ַא ףיֹוא ףרָאד ןיִא
 :עטלַא ןַײמ ,ּוצרָער רֶעטנָעלֶעגנֶא ןייֵא ןּוא טסַאנ ַא ,ךיִא גָאו ,ןַײז טסָעוו
 ,"ןַײז היחמ רָיד טַימ ךִיז טָעוו
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 .םָע דיֹוּב ַא

 עג ,םָענייֵאניֵא ןֶערהָאפ ריֹמ .טילעופֶעג םהיִא ַײּב ּבָאה ְךיִא , רוצקּב
 =רַעטסעוװשָעג-דִילג-רַילג ןֶענייֵא  ןייֵא ! טסַאנַא ! הלורגַא --- םַײה ַא ןֶעמוקי
 טָאה סֶע . סדמָערפ טשִינ ויִא סנֲעגייֵא : רהיִא טגָאז יו ,טַײקגינַײלק ַא ,דנִיק
 טכַאמ סָאװ ? ָעְקווָעּפֶעזַאמ ןיִא ךִיז טרָעה סָאװ :הנותחַא ןָעּביֹוהֲעננָא ךִיז
 רָעטְעפ רָער  םִיסָאװד:האל ץמהומ יד טוהט סָאװ ? שרֶעה:ָךּורּב רָעטעפ רעד
 1 ןָעכַאט סָאװ ָערֶעַײז רָעדניק יר ןוא ?שירבָאד ץטהומ יד ? השנמ לַיסֹי
 ? טנָעג ךִיז טָאה רֶעװ ?טַאהֲעג הניתח טָאה רָעו 1 ןֶעּברָאטשענ זיִא רֶעוװ
 גוט סאו, ?טַײצ רֶעד ףױא זיִא רֶעװ ןּוא ןָערָאװָענ ןֶעגֶעלֶעג ןיִא רֶעוז
 ּוד 1 ן'תירּב ַערמָערּפ טִימ ,ְךיִא גָאז , תונוהח ָעדמֲערפ , ַײװ א רָיד
 לּכ } ןַײרַא ליומ ןיִא ןֶעמהָענּוצ סָאװ ןַײז לָאז עס , ְךיִא גָאז ,רֶעֶעּב הָעז
 ,ּביֹוא , טשִינ ץנַאט ןַײק טהָעג ,ְךיִא גָאז ,ןָעסֶע ץראפ -- ר יתי ןיפכד
 נָאז ,םיֹוא טשִינ טכַאמ טשִינ אלא ,בֹוט המ ויִא ,טשרָאּב ַא ,ךיִא גָאז
 ,רָאנ רשפא ּוצ ,ךָעלדַײנק:תֹורצ ,םָעקשנָאט ,ךילּפערק רֶעדֶא ,םעשִינק ,ךיִא:

 ,ךיִא גָאז ,ןַײז גָעמ םִע ; ןָעטַאטרָעװ ;סעקילטרָעװ ,םָעצנִילּב ,ךיִא גָאז
 ."ךיג יִּבַא טבִירָעגַא טִימ וו

 טגָאז יװ , יי ןַײפ ץנַאג ןוא ןָעשַאווָעג ךיז טָאה עמ ,רוצק
 םחנמ ,םַײּברָעּפ, . ןָעטְאּבָענ טָאה טָאג ַיוו : י"שר טכַאמ -- ולכאיו :  רהיִא
 לבה ,ךלמה רוד טנָאז יװ ,אלימּכ זיִא'ס ,םהיִא ּוצ ְךיִא ךַאמ ,לידנעמ
 ןַײמ ןֶע גָאז גָעלפ יֹוזַא יי ןּוא , עשלַאּפ ַא ןּוא טלָעװ ָעשִירַאנ ַא ,םילבה
 --- האלפנ המּכחַא ָענֶעדוי ענּולק א ןָעווֲענ --,הכרבל רבז המחנ ָעּכַאּב
 ְךיּכָעַנ טסַאנ ןַײמ ןיִא ןָעכוז ןעמ לָאז ןָעגינגרֶעפ ןּוא דנּווֲעג
 יױלּבָא טנֶעקֶעג טשיינ רָאג ךִיז טָאה ,טרָעטִיצֶעג שזַא םהיֵא ןָעּבָאה דנָעה יד
 טקנָערֶעג רֶע זַא ,םטונ םָערלַא ַײּב ןֶעראווׁשעג , הכאלמ ם'בַײװ ןַײמ ןופ ןַעּב
 יָארָעג ָעכלָעזַא ,סניבלִימ ַאזַא ןֶעסֶע לָאז רֶע ןָעוװ ,טַײצ יד טשִינ רָאנ ןיוש
 גָאז ,ןָעטַײקשירַאנ, . ןֶעטֶעטרֶעּװ ָעט'םעטיֶעּב ָענייזַא טימ םָעשִינק ָעְנָעט
 רָעדֶא ,ְךיִא גָאז ,ץכָעגַײט  רהיִא ,לָירנֲעמ םהנמ ,ןֶעכוזרֶעּפ טסלָאז ּוד ,ךיִא
 סָאװ טסּואוֲעג טשרֶע טלָאמָעד ּוד טסלָאװ ,טכַאמ יז סָאװ ,ָענוהַאס ַא
 ױ טלָעוו רַעד ףיֹוא ןרע-ןג םעט טסַײה-

 יָעצ לָעסִיּבַא ףז ןָעמ טָאה .טשנֶעּבֶענּכָא ןּוא ןָעסֶענֶעגּבָא ,רּוצקּב
 םִלשֶעג ָץנַײט ןופ -- ךיִא ;ךילטנַײװעג יװ ,םענַײז ןופ רֶעכילטיִא טדָעד;
 ָעלֶעּביצ םעריוּב שקָאל ,םִענָעי ןּופ םָעד ןּופ -- ְךיִא } ענַײז ןופ -- רֶע , ןָעמ:
 ןופ ןוא םָעדַא ןֹוּפ תֹוישעמ טלהָעצרָעד ,ןָעטפֶעשֶעג ָץנַו ןופ -- רָע
 ַאנ, ,ןָעט טגָאו יו ,ןהָעצ לָאמ ַא ןָעווָענ- ןיוׁש זיִא רֶע יֹוזַא.יװ ,ץֶעּפּוהָעיי
 לָאט ַא רָעטַײװ ןּוא ןצּכקַא ןֶעגרָאט , דיגנ ַא טנַײה . 'םֶענָאק דִוּפ ןּוא ןנָאק;
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 ::=-ייישש-

 עילַא ַא םִיּפָע םירהסמ טלָעד זנַאהֶעג ; ןויבא ןייַא לָאמ ַא רֶעדעַיוו ןּוא ריננ ַא

 -עגמוא הנושמ , טרָעהָעג טשננ בעל ןַײמ ןיא ָּאה ךיִא סָאװ ָעכלַעַא
 ,"ויָעלַיוויטָאַפ, , םעִיצקַאמש סָעיצקַא ןּוא "סָעּב, ןיא "םָאה, :ָעטרָעּפמּול
 תֹונֹוּבשח ןּוא , ןַעטרָאד ַײז טסַײװ רהָאי רָעטּוג רֶעד ,,"ווָ עצלַאמש- וועצלַאמ,
 ךיא. !ץלָאה ַיװ רלעג , רנָעויֹוט גיצנַאװצ ., דנֲעזיֹוט ןהָעצ , זַײװרַענָעגושמ

 פָאוו סָאד אלימ , םהיֵא ּוצ ְךיִא גָאז , לָידנֶעט םחנמ , תמא סה רָיד גָאז

 ,טּכַאש'הירדּב ַא .יאדוַא סָאד זיִא ס'נּתמ-אׂשמ ענַײד ןופ טסלהעצרעד ּוד

 יא גילרָעוו :טשִינ ךיִא העטשרעפ ךַאז ןייֵא רָאנ ;ןֶענֶעק םֶע ףרַארֶעּכ עמ

 -ו סָאװ ,שודח סיֹורג ַא ,ְךיִא נָאז ,רימ זיִא ,ץט'רּוחּב ןַײד ,ְךיִא גָאז ,ןֶעק

 גָאז ,רַיד ּוצ טשִינ טמּוק .ןוא ןַעהִילּפ יֹוזַא . רָיד טזָאל
 בר , רַימ רהיֵא טלָאז סָאד ,ץכַיז ַא טיט רָיט ּוצ רֶע טכַאמ !ָע -- ."םֶעֶֹעּב ַא

 רֶע טגָאז ,ךיא ייֹוזַא רהיִא ןופ ּכָאה ְךיִא ,ןַע ענַאמרֶעד טשִינ רָאג ,היבט
 , רָימ טּכַײרש יז סָאװ ,רֶע טגָאז ,ַעכרָאה טלָאז רהיִא ;} םרַאװ ןּוא טלַאק

 ויִא , רָע טגָאז ,סָאד רָאנ ;קידצ ַא ןִיּב ךיִא זַא , טגָאועג ןַײלַא רהיֵא טלָאוװ

 :ןַעּכָארנַעּב ךיס לָאז יז ּבַײװ ַא יז ןיִא ףיֹורֲעד ,ןָעכַאז ץנַײלק יד ןּופ
 טהָעטשרָעּפ , ּבָאה ךיִא : ךַאז ָערֲעגְרֶע ןייֵא ךס ַא ,רָע טכַאמ , ןַארַאּפ זיִא'ס
 ,ןֶעלהַעצרָעד טצינ ְךייַא ףרַאדָעּב ךיִא ! רֶענִיווש ַא סנֶענייֵא ןַײמ ; ףימ רהיִא
 םַע יו ,ךיִא גָאז ,ריד ַײּב םיֹוא טמּוק םָעי ...יז טנעק רהיִא ,רֶע טגָאז
 ןוא הּכט ַא א הֹּכמַא טסַײה סָאד ,םירּורבו םידּוקנ ,םידּוקע : טהעטש
 סָאד טגָאז רהיֵא ,היבט בר ,רֶע טכַאמ ,ָאי -- *? רֶעטָאלּב ַא הּכמ רָעד ףיֹוא
 ,יֹוא ,רָע טגָאז ,רָעמָאלּב רער רָאנ ,הּכמַא יקַאט ויִא הּכמ יד } ךַײלנ ץנַאנ
 ...!הּכמ רָער ןּופ רֶענרָע זיִא רָעטָאלּב רֶעד

 טָעּפש טָעה וַיּב טלָעּפַאלּפעג עקנִילָאװַאּפ .יֹוזַא ןֶעּבָאה רַימ  ,רּוצקּב
 ענַײז ןופ טהָעררָעג ׁשֹוַא רימ ךו טָאה ּפָאק רָעד  ןַײרַא טכַאנ רָעד ןיִא
 ןעהַילֹפ סָאװ רָערנֶעויּוט יר טימ ןֶעטּפָעׁשֲעג עלי יד טימ תֹוישעמ
 םָע ..,טגָאמרָעּפ יקצָארּב סָאװ ןָעגָעמרֶעַפ ן'טימ ןּוא ּבָארַא ןּוא ףיֹורַא
 ָעבלַאה ...ץֶצּפּוהעי : טעטנָאלּפעג טכַאג ָעצנַאג ַא םָעדכָאנ רַימ ךִיז ןֶעּבָאה
 ףיוא טשדֶע . .,רָענווש רָעֹד טיט לֵידנֶעמ םחנמ ,,, !קצָארּב ...ןעלאירפ
 רשאּב ?ויִא םָאװ :ךיז טשטָעװקענסױא רֶע טָאה הָירּפ רֶעד ןיִא ןֶעגרָאמ
 ,םַײצ לָעקיטע ַא ץֶעּכּוהעי ןיִא ונוא ַײּב ,רֶע טגָאז ,טהָעג סֶע יװ ייֹוזא
 ,ןכּב ,ררָע רָעד ןיִא טנעיל הרוחס ןּוא ,לֹורג תֹוביִשחּב זיִא רֹלָעג סָאװ
 עשּבִיה ןָעּפַאח ,היבט בר ,ריּב רהיא טָאה ,טרָעדנַיצַא ,רָימ ּוצ רֶע טגָאז
 שטלַאהרָעד שממ רהיִא טָעװ ,רֶע טנָאז , ךימ ןּוא ,סנָעׁשָארג ָעכִילטֶע
 ַײװ יי , .גְירֶעּבֲעל טריוט ןופ , ןַײז םיתמ:היחט .טושפ ,ןעּבֶעל םַיּב

 תייא גידנַעטַײר , ךיִא
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 םָע דיֹוּב ַא
 20 דיעש שא == יי

 רֶעצֶעּפּוהֶעי זיִא רָיט ַײּב םינּפ ַא טסנַײמ , םהיִא וצ ךיִא ךַאמ ,לָעגנּוי ַא
 וצ טלהָעּפ רימ םָאװ ,ךיִא גָאז ,ץלָערַאנ 1 ןֶעלַאירּב עּבלַאה ,ןָעטלֶעג
 יב ןענעיררקכ עב סָאד ןעל אז רַימ ןעשנַיװ יז ריט ןָענֶעמ ,ןיקצָארּב
 ,רֶע טנָאז ,טנַײמ רהיֵא רָאנ { ןַײלַא ךיִא םַײװ סָאד , רֶע טכַאט ָאי -- ."חספ,
 , רָע טגָאז ,רָעטרָערניה ןייֵא ? ָעטלַעג עסיורג ןעּכָאה ּוצרָעד ףרַאדֲעּב עמ
 נָאמ רעִיפ ַײרד ןיִא םהיֵא ןּופ יי ָךיִא ךַאמ , דנוצַא רימ טעַיג רהיֵא ןָעװ
 ןוא טרָערנּוה ןֶעּבעִיז ,טרָעדנּוה םֹּכֲעַו ,טרָעדנּוה ַײרד ,רֶעטרֶערנּוה ַײװצ
 ןַײז טלהָאמָעג ןהָעש רהָעז ןֶעק סֶע. 1 רנֲעויֹוט ָעלַא יקַאט טשינ סָאװ רַאּפ
 טא מ קֹוחרו רכשל בֹורק : טהָעטש קוסּפ ןיִא יוװ ןַײז לָאז םָע ,ְךיִא גָאז
 סָאװ ָאד ויִאֹס ןַא ?ןְערָאװֶעג םדָערָעג סָאד ויִא , ְךיִא גָאז ,ןֶעוו רָאנ
 , םיוא ךָאד טמּוק , רעטרעדנּוה רֶעד ָאטשִינ ויַא'ס זַא רָעּבֶא א  ,ןַעלָעטשוצנײַא
 קנָערק ןַײרַא טגַעל עמ זַא, :י"שר טכַאמ -- אצי וּפּב אבי פב ,ְךיִא גָאז
 רַעטרֶעדנּוה ַא ,רימ ּוצ רֶע טכַאמ ,ּונ םָע -- ,"החדק סיֹורַא ןַעמ טמָענ
 ,רָע טגָאז , הסנרּפ רֶעייֵא ַײּב ; ןָענופָעג , היבט ּבּר ,ךייַא ַײּב ךָאנ יז טָעוו
 ם'נופ םיֹורַא ,ךיִא גָאז ,טמּוק סָאװ, .. .ערה-יע ןייק ןָעמָאנ רֶעייֵא טיּמ
 ְךיִא ,ןֶעד סָאװ רָאנ } ךַאז עטּוג ַא רהָעז יארוּב זיִא ןַעמָאנ ַא ? ןָעמָאנ
 ,טסלִיװ וה יא יקצָארּב ןילַא יקַאט טָאה רלֲעַנ ןּוא ןֶעמָאנ םַײּב ּבַײלּג

 םיוק םּורַא ןּוא םּורַא םֹנָענייֵא ןַײמ ךיִא גָאמרָעּפ ,טַארּוקַא ןָעסִיװ ,ְךיִא גָאז ַא
 סנעטשרֶע :רֶעכָעל ןהָעצטכַא םהיֵא ףיֹוא ְךיִא ּבָאה ,רָעטר ער דנוה ַא םִיֹוק
 טנַײמ סָאד םִא , רֶע טכַאט ,ּוד טסרֶעה --- ., ,"רָעטבָאט ַא ןָעכַאט הנּוהה
 היבט ּבר , רהיֵא טנעק , רֶע טגָאז עו םּורָאװ ,קוסּפ רָעד א סב

 םא עו יי ןּוא רֶעטרֶעדנּוה ןייַא ןֶעגעלנַײרַא טַײהנֲעגָעלָענ ַאזַא
 1 יִא ,ןַעּפַאה ,רֶע טנָאז ,ךייַא לָאז סָע זַא ,לעיפ יֹזַא םש הצרי
 ַא ןָעגנַאגָענקעװַא זיִא'ס ןּוא 4 ךָאנ םִיּפָע .ףיוא יִא  רָעדנִיק עט הנוּתה
 ֹזַא יװ ,ןהָעטשרעפ ֹוצ ןֶעּבֶענ רימ ,העש רֶעגַײז ַײרד ףיֹוא רומזמ רֶעַײנ
 ,רֶע טגָאז ,טמָענ עמ .ןהָעצ ַײרד ןּופ ןּוא ַײרד לִיּברֶעק ַא ןּופ טכַאמ רָע
 טגָאז ,ךיז טסַײה עמ ןּוא רֶעטרָעדנּוה ַא ןַײרַא טגָארט עמ ןּוא המכח:תישאד

 0 יֹזַא יו ,ןָעסֶענרֶעפ ןיוש ּבָאה ְךיִא , ךעלקיטש ןהָעצ ַא ןעּפױק , רַע
 + ףז טּבֹױה סֶע וַיּב געט ט עבילמע ּוצ טרַאװ עמ ןּוא ,סָאד טפּור

 0 ןּוא ןְעפיוקרַעפ סָאד לָאז עמ ,ןִיהַא ץיגרָע שַעּפיד ַא ןָעמ טגָאלש

 ,לָאמ ַא .רֶעדעַיוו םִע ךיז טּביֹוה םעדכָאנ ; לעיפ יֹוזַא לָאמ ַײװצ ןַעּכיױק הלעג
 ,טרָעװ םָע ויּב ,טַײרּב יװַא גנַאל יֹוַא ,שָעּכירַא רֶעדעַיװ ןָעמ טּפַאלק
 =  רעופ יד ןופ ,העיפ - ױװצ ידןופ ,ײװצ -- טרעדנוה ם'נופ ,רֶע טגָאז

 ,ןַאהרַאפ ! תֹואלפ םיסנ שטמ יקַאט ,ןהָעצכעז -- טכַא יד ןּופ ,טכַא



 םבילע2םולש
 םילע?םול

 ננַאל טשִינ ָאד טָא טשרָע ןָענֶעז סָאװ ,ַעבלָעזַא ץֶעּפּוהָעי ןיִא , רֶע טגָאז
 , םיהרשמ ,םרָעפלַעהֶעּב ,רָע"קעמ ןָעווֲעג ,לָעװיטש ןהָא ןָעננַאנָעגמּורַא
 ןחמ ּוע ןַעָּאה רֶעבַײװ ער ,ןערָעיו , רָעוַײה ָענֶענייֵא ַײז עי טנַײה

 ןֶעהַילּפ ןַלַא ןּוא - . . ןָעלַײה ךִיז דנַאלסיֹוא ןַײק ןֶערהָאּפ י
 --- ופ- ופ --- ְךֶעלרָער ענעקוטסַאלעמינ ףיוא ץֶעּכּוהָעי רעבי םּורַא ַײז
 ..י!ןָעשנָעמ ןַײק טשינ ןיֹוׁש ןענעקרֶעד

 ךימ טָאה סֶע ?ןַײז ףיראט גנַאל ָאד ְךייַא ךיִא לָאז סָאװ , רּוצְקּב
 טכַארמ , השעמ ַא ףיוא אישק ַא - סֶעוװָאטַאק ףיֹוא טשִינ קשח א ןֶעמּונֶעגנָא
 ךָאד ךיִא ךרָאה טָא ! רָענַײמ הילש רָעמּונ רֶעד רֶע ןיִא רשפא ,רימ ךיִא
 ןיב סָאװ ,רָעגניּפ ףניּפ טימ ץָצַֹּוהְעי ןיִא ךילקילג ןֶערָעװ ןעשנָעמ טראפ
 יסיֹוא לָאז רָע ,טשינ ךַז טכַאד רָע יא רָעגנַיל ןַײק 3 ַײז ןּופ רֶענרַע יִא
 ,רָימ ךיִא הל ,יקַאט רָעמָאט , הונומזּפ ָץכלֶעזַא ּפָאק ם'נופ ןעטכַאומ
 ןּוא טַײז רָעטכָער רעד ףיוא רהיִא טגָאז יו ,הָערד ַא יקַאט םָע ךיז טוהט
 זיִא טָענַאװ וַיּב ?שנָעט לָעקיטש ַא רֶעטלֶע רֶעד ףיֹוא ׁש שטָאה טרֶעוװ היבט
 ײװ גָאט : ןַעּבֲעל'כ ,ןָערַעוו ןעסִירֶעגסיֹוא  ,ןָעווֶערָאה ּוצ רועיש רָעד יקַאט
 ןּוא זָעק לָאמַא רֶעּבִא ןּוא ָעְלֶענֶעוו ןּוא דרָעּפ סָאד לָאמ ַא רֶערעַיװ טכַאנ
 לעב א ןָעדָעװ ,ךיז ןָעהּורּבָא ןיוש טסלָאז , היבט ,ךיִא גָאז , טַײצ . רֶעמּוּפ
 ַא ןיִא ןעקיקנַײרַא ,שרדמה תיּב ַא ןיִא ןעמּוק ,םיתּב ילעּב ןָעשִיווצ תיּבה
 רַימ טכַאמ םָע אבי אלו הלעי אל טי רָעטָאט ? סָאװ יא , רפס ןַעשִידּוי
 טשינ רֶעעּב ךיִא לָאז יאמל ? ּבָארַא רעטוּפ רָעד טימ טסַײה סָאד ,לָעמֲעֹל
 ךיִא ףור ? וד טסגָאז יֹװַא יװ ?ַאה,---?קָירוצ ָענֶענײֵא סָאד ןֶערהָעלק
 ןַאלּפ רֶעד ,ָערלָאג ,רֶעגַײטש ַא ריד טלָעפֶעג יו , רָעטלַא ןַײמ ּוצ ןָא ךימ
 ,יז טגָאז ,םַײװ ךיִא 1 ןָענָאז ףיורָעד ,יז טכַאמ ,ךיִא לָאז סָאװ --- "? רָענַײז
 על ריד ַײּב לָאז סָאװ ,רָעװ ַיּבַא ןַײק טשִינ הלילח זיִא לָידנַעמ םחנמ
 ןַײק ןוּפ ןּוא םרֶעדַײנש ןַײק ןּופ טְׁשִינ ,םולשו סח ,ויִא רֶע ; ןָערַאנסיֹוא
 ,ןעדַײז א ןוא ,ןָעטַאט ןָעשִיטַײל ַא רהָע ,ז טגָאז ,טָאה רֶע !םרָעטסּוש
 -נולּב ןוא הלילו םֹוי ןַעסֶעזַענ ,ַץקצַאצ ַא ראג טַאהַעג רֶע טָאה ,וז טגָאז
 טרַײשַעגּבָא טַײװ ןַײז לָאז לוטַײצ ָעּבַאּב יד ןּוא ,הי ּת טנרָעלעג טַײהרַעד
 ַא ויִאס, ...ָענָערּי עץטסָארּפ ןַײק טשִינ ,יז טגָאז ,ןָעווָעג ףיוא סיּפַע זיִא
 ןהָענוצ יז טמוק ,קסָע טרָער עמ ,ךיִא גָאז ,ךילטכעל הּכונח ּוצ לשמ
 רהיִא טִימ ןּוא ךַאקָעלגינָאה ןָעְקַצּבֶעג טָאה סָאװ ,ליטַײצ ָץַּאּב רהיִא טִימ
 טשינ ;ָענָערי ַא טּכַײלּב ָענֶערּוי ַא ,. .לָעוָעלנַּב והמשנ האצי סָאװ ןֶעדַײז
 ןּוא טלָעוו עצנַאנ ןד ןָערהְאפָעגסיֹוא ףלמה המזש ויִא , ךיִא גָאז , טסיזמוא
 *,.. ּפָאק ןיִא ץקּפָעלק 8 טיט ָענָערּוי ןייֵא ןֶענּוּפָעג טשִינ

+ 
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 נַעֹל ךיִא } תֹופּתּוש ןָעסַילש רַימ וַא ,ןָעּבִילּבֶנג ןיֵא םַע ,רוצקצ
 סָאדויִא ןֶעּבֶעג טָעװ טָאג סָאוו ןוא ,לבש לירנָעמ םחנמ ןּוא דלעג ןַײרַא:
 בר ,ףייַא טימ לָעװ ָךיִא ,רֶע טנָאז ,רימ טּכױלג --- ,ּבלֵאהרָעד ףיוא
 ָךייא לֶעװו ןּוא טסַײה ןַײּפ סָאװ ןַײּפ ןעלדנַאהסיֹוא םשה הצרי םא ,היבט
 נָאז , םּתֹא םג ,ןמא, ! דֹלֲעג ןּוא רלָג ןּוא דלעג ןַעּבֲענ ףלה סטָאנ טימ
 ןיֵא ,ףךיִא גָאז ,ןָעד סָאװ רָאנ . ןֶערהיֹוא סטָאג ןיא ףיֹומ ןַײד ןּופ , ךיִא

 ָהיִא 1 רֶעסַאװ ץרָעּכיִא ץַאק יד טמוק יֹוזַא יװ : טשינ ָאד ְךיִא הָעטשרַעּפ ךַאז
 ,ץירָעטַאמ ָע:ָערייֵא ןייֵא זיִא , ךיִא גָאז ,דֹלָעג } םרָאד טסִיּב ּוד ,ָאד ןיּב
 ןַײס ְךיִא ,ְךיִא גָאז , טשִינ סָביִא ַארָעפ ןַײק ֿבָאה :ךימ ּוד טסהַעטשרָעּפ
 םהרבא ַײּב טרָאד טהַעטש ַיװ , טַאלנ ; ךילּפעק קרעּביֹוא ןַײק הלילח ָאד

 רָעדייֵא טנָערָאװָעּב רָעהְירפ רָעסֶעַּב ,ּורֹוצקי הנרּב העמדּב םיערֹווה :ּוניבא;
 :עֹצ רהיִא טנַײמ רשפא ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ !ךָא "...טנִיווֶעּב םָעדכָאנ
 זַא ,ְךיִא גָאז ,ַאש,--- !רֹובּכ ןֶעטסערג ץטַימ ? רַיּפַאּפ ףױא ךיז ןַעּבַײרש
 טסעװ ,ףשפנ הממ :השעמ ענענייא יד ךיוא זיִא קירּוצ ןָעסָעּומש לֶיװ עמ
 ארּככע ואל !רִוּפַאַּפ סָאד ןָעפיעה רִימ טָעװ סָאװ , ןעליוק ןֶעלַעוו ךימ וד:
 ָךיִא זַא ןוא ,טלהָאצ שנעמ רָעֹר ,טלהָאצ ליסקַעװ סָאד טשינ , אבננ
 - "רַב ףיוא ןֶעגנֲעה ךיִא םָאל , ךיִא גָאז ,םּופ ןייֵא ףיֹוא יש גנֶעה
 ןַײמ ַײּב ְךייַא רֶעװש ְךיִא , היבט 3ר ,רֶע טגאז ,ןֶעּביולג רימ טיָעמ רהיֵא

 ןַײק טשִינ ָאד ןַײמ ְךיִא יװ , ןעפלַעה יֹוזַא רימ לָאו טָאג ,תונמאנ ענילַײה
 הצרי םא ךילטנערָא ןוא ןַײּפ רָאנ , ךייַא ַײּב ןָערַאנסיֹוא הלילח ,הֹומבח
 יצח ,קלחּכ קלח ,ךַײלג ףֹא ךַײלג ,ּבלַאהרָעד ףױא ןעלַײהט ךיז םשה
 ָךייַא טרָעדנּוה ַײװצ רימ ,טרָעדנּוה ףייַא ,טרָעדנּוה רימ , ףלש יצחו ילש
 טרֶעדנּוה ריפ רימ ,טרֶעדנּוה ַײרד ףייַא טרָעדנוה ַײרד רָימ ,טרָעדנוה יַײװוצי
 ...רנָעווט ךייַא דנָעויֹוט רַימ , טרָעדנּוה רעֶיּפ ףױַא

 לָאמ ַײרד ,ךִילּברעק ָעְילטֶע יד ןֶעמּונֲעגפיֹורַא ּכָאה ְךיִא ,רּוצקּב
 טלָעםַײרמַענ םּוג השעמדתעשּב רימ ןָעּבָאה רנֲעה ייד ,טלהֲעצַעגר עּביִאי
 רֶהָאלק לָאמ ַא ָךָאנ םהיִא , תּורָע ןייַא רַאפ ענַײמ עטלַא יד פרא יי יז
 םחנמ ןַעּכעגֶעגקֶעװַא ןּוא ,זיִא סָאד דֹלֲעג גוטולּב ַא רַאפ סָאוו , טכַאמָעג-
 הלילח םהיִא ַײּב סָאד לָאז עמ ןַײרַא םֶעוּב ןיִא םהיֵא םמנעננייא , ןילרנעמ
 םא זַא ,םֶהיֵא טַימ טדָערֶעגּכָא ןּוא . ,ןָענ'הקל:קַעװַא טשִינ סנֲעַנָעוורֲעטְנּוא
 ףעטל רַימ רֶע ףרַארֶעּב ָאװ רענוד'תּבש ךָאנ ןּופ רהואידאל םשה הצריי
 טיט טנֶענֶעוַעגּבָא ךיז ,תֹוכיראּב גנודסלַא ןיפ לויב א ןָעּבַײרשנַײרַא םשה

 םימ ךילטנעוועגנ יװ ,ךילדנַײרפ רָאנ ךִיז טשִיקַעצ ,ןהָעש ,ןַײּפ םהיֵא:
 .ריט ךִיז ןֶעּבָאה ןֶערהָאּפקֶעװַא ןַײז ךָאנ ןַײלַא בעיל , םָענָעגייֵא ןייש-

 אן



 , רהָאװ רֶעד ףיֹונ

 ןֶעלָאז ַײז זַא ,טלָאװָעג רַימ - טָאה סע
 ףענרָאפ רַימ יז טָאה םַע ,ךַײ ןעוָאלסיוא ט

 טימ , טקֲעדַעג ףָעלֹּב טימ
 ,ַעטּוג םָעדלַא טִימ ם סענרַאשזעפ

 ק ,גָוּביַא ןֶעהְיצ ךיז
 טא טרָאט יש ןעמִימ 0 טלָעטש
 ךַעלרָעמַעק , ןָערָעמַאק טִימ ,ןַעלַאטש
 ּבַײװ ןַײמ ויִא סָאד --- םּורַא לַעסילש טימ עט'תיּבה 5 ַא ןוא
 ןייא  רָאנ ןַעַמּוקֲעּב טָאה יז ,,ןַע רָעד ּוצ טשִינ רָאג --- עדלָאנ
 ;לֵירָעּפ זלַאה ַא = ןּוא רֶע ;ריֹוג ַא טימ ,תיריגנ ַא ןופ םינּפ ַא , םינּפ רֶעדנַא
 רָעדנָיק יד ; תוללק ץטיוט טימ ןָעטסנעַיד יד טלָעש ןּוא ךִיז ןופ טוָאלּב יז
 ןַײק טשִינ וע ּוהט ,רָעדַײלק עגיר'הּבש טִימ ָעְלַא םּורַא ךַיז ןֶעהַערד ענַײמ

 ןּוא זנָעג , תופֹוע טַימ טצַײלּפרעּ ויִא ףיוה רֶעד ; רָעסַאװ טלַאק ןיִא דנַאה 6
 " ט א ןַעװוא ןיִא ,ךיז טכַײל ּבוטש ןיִא גינַײװניא ;סָעקשטַאק
 ! ןלנַא יװ םדָיַז רַאװָאמַאּפ רָעד ןּוא , (ערָעשטָעװ ךיז טכָאק םִענ רֶעַײּפ
 ַא ןיא ,םָאד טסַײה היבט ,ןַײלַא תיּבה:לעּב רֶעֹד טציז ןָא;ןֶעּביֹוא שיט םִַײּב
 יתב-ילעּב עטסמהַענרַעפ יד ןעציז םהָיַא םּורַא ,עקלּומרַאי ַא טימ  טַאלַאח
 ןַײק טָאה ...היבט ּבר ,להֹומ ץשז-טַײז : םהִא ןענפנח ןוא טרָאטש ןופ

: 
 ַא ,השעמ העשּב רַיט ְךיִא רהָעלק ,יַא; ...היבט ּבר ,טשינ לעביארעּב
 םָאד ּוד טסטלַעׁש ןַעמָעוו --- *... !ןַײרַא עטַאט סנָעטַאט םרלָעג ןיִא חּור
 יינ םענַײק, הא ןַײמ ךימ טגָערפ ---? ןַײרַא ןָעטַאט ןיִא
 ענַא ,תומולה ,תֹובשהמ ,טכַארטרעפ לעסַיּב ַא ךימ ּבָאה ְךיִא
 סָאװ טִימ טשִינ טסַײװ ּוד , רהיֵא ּוצ ךיִא ךַאמ ,עצררעס ערלָאג ,רִימ .גָאז
 םַע םָאװ --- *? ְךיִא ןַײמ לידנַעמ:םחנמ ,רָענַײד בורק רָעד ,רֶע טלָעדנַאה
 ַא ןּוא טכַאנ נו גַײה ןּוא טכַאנ ַענֲעי ט'םולה'ַעג ,יז טגָאז , רָימ ךִיַז טָאה
 ,װ טגָאז ,שטַײש'ס ! ּפָעק סיםיאנוש וי ּוצ ןהעגסיֹוא לָאז רהָאי ץנַאג
 טרָער עמ ןּוא טדַער עמ ןּוא העל:תעמ ץנַאגַא ןָעטנָעמ ַא טימ בָא טצִיז עמ
 וימ ַײּב טסנָערפ ןּוא ןהעגוצ | ּוד טקמּוק ףֹוסל , טרער ץמ ןיא
 םָענייַאניֵא טכַאמָענ ,יז טגָאז ,ךָאד רהיֵא טָאה םִיּפָע ! ? טלָעדנַאה רֶע

 ,ךיִא גָאז ,טכַאטָעג ,ךיִא גָאז ,ָאי, 1 רהָאי עטּוג ַעכסֶעװ ּוצ ן
 שטָאה ,טשינ ךיִא םַײװ סָאד -- טכַאמָעג סָאוו רָאנ ,רָימ ןֶעּכָאה
 ַײב ָאטשִינ ,ךימ ּוד טסהָעטשרָעפ ,ויִאס !ּפָאק םָעד ּבָארַא רימ םהָענ
 -רעדנַא םּוצ םנייא , ְךיִא גָאז ,ןָעגָעווטסֶעד ןּופ רָאנ 1 ןֶעטחָענּוצנָא סָאװ

 ,בַײװ ןַײמ ,ןָעגרָאז טשִינ רָאנ ףיז טסלָאז ,ןָא טשִינ ףז רֶעהָעג ןָע
 טכַאר יֹוזַא מה הצרי םִא ןעלֶעו רימ  ,ןָעטּוג ּוצ רָימ טגָאז ץרַאה םָאד
 .*! רֶעט ךֶאְק ןּוא ןטָא עשז:גָאז -- ךס ַא ןּוא ךלָעג ןָענעֶיררָעּפ ,רִימ ךִיז



 ןַײק ָאטשִינ -- ַײרד יי ײװצ ןּוא ךָאװ ַא קָעװַא טהָעג סֶע ,רּוצְקּב
 ןּוא ּפָאקַא ןהֶא םּורַא הַעג ,שנַעמ סיֹוא ןַיב ךיִא !ףּתוש ןַײמ ןופ ףעַירּב
 לָאז רֶע ,רימ ְךיִא א ק ,ןַײז טשינ ןטק סֶע ,ןֶעטכַארט ּוצ סָאװ טשינ סַײװ
 ױֹזַאְיװ ,םוג ץנַאג טסַײװ רֶע ; לָעווירּב ַא ןֶעּבַײרש ןעסָעגרָעפ יֹוַא טָאלג
 : ּפָאק ןיִא קנַאדֲעג ַא ךרּוד רָימ טה לּפ רֶעטַײװ רָאנ . יֹורַא ָאד ןעקּוק רימ
 ןופ ּבָארַא טרָאד יז טמהָענ רֶע זַא ,לשמל ,ןּוהט םֶהיֵא ְךיִא לֶעוװ סָאװ
 טשִינ רָאנ ךָאנ טָאה ץמ זַא ,רָע טגָאז רימ ןּוא ענַעטַעמס עצנַאג יד ןַעּביֹוא
 ּוצ ךיִא ךַאמ ,ןַײז טשֹינןֶעק םָע עק רהיִא ףּור הַעג ? טנעידרעפ
 יקַאט ןַעשנָעמ ַא טַימ ךַימ הֵענָעֹּב ךיִא ...ןבּתיה ,שטַײט'ס ,ןַײלַא ףייז
 שניװ ְךיִא סָאװ ןעמּוק ןֶענֲעק ַא רימ סָאד זָאל ,םֶענֲענייֵא ןייֵא טימ יװ רָאנ

 ךרור רָימ טהִילּפ רעדעַיװ ןוא !?לָעציּ נש ַאזַא ןּוהטּבָא רַימ רֶע לָאז ,
 להומ ןייש םהיִא ןִיּב ְךיִא ,חור קַאי חור אלימ :הבשחמ ערָערנַא ןייֵא רָאנ
 ןרק םָאד ןָעפלֶעה לָאז טָאנ -- םידּוהיל דֹומעי הלצהו חור ,טסנעיר ַפ סָאד
 רָעטלַא, . םירבַא עלַא ןיִא טלַאק רימ טרָעוו סֶע ןוא ! ץנַאג ןַײז .שטָאה לָאז
 ,רַענײַא שפמ ּוד לָעטַײּב א טהֲענֲעג ךיז ןַײלַא א ּוצ ךיִא גָאז ! רַאנ
 יו ןַעּפיוק ןָעווֲעג רַעסַעּב רֶעטרַערנּוה םָעד רַאֿפ !ררָעּפ תרוצּב המהּכ
 -ךֶעטִיּבֲעגרֶעּביִא על /גָעוװ סָאד ןּוא וניתובַא ּולדרֲעַּפ אֹל שא ,רָאפ ַא ךִילדדָעּפ
 סִיּפָע ּור טסכַארט יאמל ,,היבט --- ,. . "ןָערָאסער טיט עקנַאשטַאטַאנַא ףיֹוא
 טכַארט ָךיִא , ְךיִא גָא ,טסַײה סָאװ,--- .ענַײמ רָימ ּוצ טכַאמ ? טשִינ רָאג
 ,גירנַעטכַארט ךילקַיטש ףיֹוא ןעלַאפוצ טשרָאקָא רימ טרֶעװ ּפָאק רֶעד ,טשִינ
 ,ד טבַאמ ,שרָעדנַא טעינ -- } 'טשינ טכַארט ְךיִא יאמל יט ּוצ !ז טגָאז
 טגָאז ,םינלונ ָערֶא } ןָעּכָארטַעג םִיּפָע םהיֵא טימ גָעװ ןיֵא יז טָאה םִע
 יִא הֶע רֶעְרֶא ,סיפ ּכ ּפָאק ןופ ןָעמונַעב ןוא ןֶעלַאפֶעּב םהיֵא ןֶענֶעז ,יז
 -- .ןָעּברָאטשעג ,הֵּפ חֹּתפֹּת לַא , רָאנ רֶעדֶא ,ןֶערָאװעג טּפעלשרֶעפ הלילח

 רָאנ רָיד ַאנ ? ענַײמ המשנ ,ןעטכַארטסױא יד טסעוװ , ְךיִא גַאז ,ךָאנ סָאװ,
 : רָימ ְךיִא טכַארט ןַײלַא ןּוא *1 ןענירד ןָעטימ ןיִא םִיצולּפ ,ְךיִא גָאז ,םינלזנ
 ּוד, ?םֲֹענָעװרֲעטוא ןַעפָערמ ךַװ ןַעק ןָעׁשנָעמַא םימ סָאװ אישקַא
 : *! ןֶעטסגרֶע םּוצ ןֶענַעלסיֹוא דימה בַײװ ןַײמ ,רהיֵא ּוצ ְךיִא גָאז , טספרַאדָעּב
 לָאז ,יז טגָאז ,ץנַײז עמַאמ יד  החּפשמ: ַאזַא ןּופ , וז טכַאמ ,זיִא רָע --
 ןּוא ,דנֲעגּוי ַא רָאג ךָאנ ר גנַאל טשִינ ןיִא ,עשרשוי-ץילמ ַא ןַײז
 טדישָעגּבָא טַײװ ןַײז ןָעלָאז ,טַאהָעג רֶע טָאה ,יז טגָאז , רַעטסֶעוװש ַײרד
 ,אקוד טָאה עְרֶעדנַא יד } ןָעברָאטשַעג ם סַײוװ לָעדַײמ ך ָאנ ץנַײא זוא ,רימ ןּופ
 עג זיִא ןוא רֶאּב ןיא גנולהיקרָעּפ ַא טּפַאחָענ א וָעג הנותח ,יז טגָאז
 טעפמוק ןַעטשרֶע ן'כָאנ ףּכיּת זיִא ,יז טגָאז ,טַירד יד ןּוא ,ןָעברָאטש
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 םכילעםולש

 ...ןַעּברָאטשַענ ןּוא טָעשטּומָענ--- טָעשטּומַעג ךִיז ,ןֶענַיז ם'נופ ּבָארַא
 גָאז ,ָעלֵא ןָעלָעװ רימ יעדלָאנ ;ךיִא גָאו ,ןָעּבֶעל לָאז ןָעּברָאטשָענ;
 ילָאטס ַא ּוצ ןעבילנַענ זיִא ,ףיִא גָאז ,שנָעמַא ,ןָעּברַאטש , ךיִא-
 ןּוא טֹּבָעל ןּוא כָל שנָעמ ַא ןּוא ,טברַאטש ןּוא טּבָעל ןוא טּבֶעל רָילָאטס:
 "טּברַאטש

 ןַײק ךרּוד ךַי רהָאפ ךיַא זַא ,ןֶעּבילּכָעג זנּוא ַײּב זיִא סָע ; רוצקנ
 -ילקָענפיֹונּוצ טַײצ רֶעד ןיִא ָעלַײװרָעד ךִיז טָאה לָעסִיּב ַא הרֹוחס ,ץֶעּפּוהעיי
 ןּופ ןּוא רֶעמּוּפ ןּופ ןּוא זָעק ןּופ לָעטַר ק שּבִיהַא ןָערָאויָעג יאס ,ןַעּב
 ןּוא דרָעַּכ סָאד טנַאּפשַעגנייַא ךַיז טָאה רָענַײמ } הרֹוחס ַאמִירּפ ָענֲעטעמי
 הָאפ . ץֵעּפּוהָעי ןַײק שרַאמ :ײ"שר טכַאמ -- תֹוּכּוסמ ּועסיו -- ןּוא ָעְלֶעגָעוו
 רהיִא יו ץרַאה רֶעטִיּבַא טִימ ,ךילטנַײװֶעג = גור'הרוחש-הרס ױזַא גידנער
 רֶעד ףרּוד רָימ טהַעג ,רלַאװ ןיִא ןַײלַא רֶענַײא , ןָעלֶעטשרָאפ ךִיז טנָאק
 .ןקנַרעג ןּוא תובשחט ַײלרָעלַא רָאּפ רִימ ךיז ןֶעלֶעטש םֶע ןּא םדהיהּב
 ּביֹה ןּוא ןֶערהָאפּוצ םוק ךיִא זַא , רימ ףיִא טכַארט ,ןהָעׁש ןַײז טעוװ סֶע,
 =עט {לודנעמ :םחנמ : רימ ןעמ טגָאז ,ןױשרַאּפ ןַײמ ףיֹוא ןֶענֶערּפכָאנ ןָא
 םָענָענייֵא ןייֵא ,טלָעװַא טָעלַאמס ,ןָערֶעדֶעּפ יד ןיֵא קרַאטש !ָץטישט
 ךימ םָענ ְךיִא ! ןענעקרעד ּוצ טשִינ רָאג ,םָעטָערַאק ןיִא טרהָאּפ ,רֶעווָאּמ
 ּבוטש ןיִא ךַײלג םהיִא ּוצ ךימ זָאל ןּוא ץרַאה טימ ,רַימ ְךיִא טכַארט ,ןָא
 טייג עמ ןּוא ךָאנ ריהט רֶעֹד ַײּכ רִימ ּוצ ןָעמ טכַאמ !וררּפט --- ןַײרַא
 ,רָעטֶעּפ ,יֹוזַא טשִינ ךיז טּפוטש : ןַײרַא ןעצרַאה ןיִא ןֶעגיוּבנֶעלַע ן'טימ רימי
 יקַאט ,רָענָעגייֵא ןייֵא ,ךיִא גָאז ,ןַיּב ךיִא,--- ,טשִינ ךיז ןָעמ טּפּוטש ָאד
 } רָימ ןָעמ טגָאז , ךייַא בו טלומ --) "רנִיק:רֶעטְסֶעוושֶענ-דַילג:רָילג ַא בַײװ ןַײמ
 , השק-טשִינ ,רהיֵא טנָעמ ,ַײז ןֶעגָאז , ןענעווטסַעד ןּופ ; טנֲעלֶעגנָא קרַאטש
 רָאג הלילח ְךייַא טָעװ סֶע ,רָיהט רֶעד ַײּב ָאד א טָא לָעסִיּבַא ןָעטרַאװ ּוצ
 יװ ,ןָעּכֶעג םִיּפָע ףרַאדָעּב עמ זַא ,ןָא ךימ םיֹוטֹׁש ְךיִא , ..ןַעטַאש טשיינ
 ךימ וָאל ןיא ,:עב טרהָאּפ טרימש ןָעמ זַא ,םידרֹויו םילֹוע : רהיִא טגָאז
 ,םהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ,ךייַא ןֶעגרָאמ טּונ, -- .ןַײלַא םהיִא ּוצ ףיֹורַא ךַײלג
 טנֶעקרָער רֶע --- םירבד ןיאו רמֹוא ןיא ? סָאװ 4 רֶעװ *! לידנַעמ:םהנמ ּכרֹי
 , רַימ ּוצ רָע טכַאמ {ןָענָאז םִיֹּפָע רהיֵא טָעװ סָאװ -- !טשִינ א ךימ
 טנָעקרָער רהיֵא ,ינַאּפ , ְךיִא גָאז , טסַײה סָאװע --- --- ,תֹושלח רעיש לַאפ ְךיִא
 ,רֶע טכַאמ +ַא -- 'ְךיִא סַײה היבט 1 בורק ןַײק , ךיִא גָאז ,טשִינ ןיֹוש
 רשפא ; םהיִא ּוצ ְךיִא ךַאמ ? ךִילטנֲעק, ., ,. ןָעמָאנ רֶעד ךילטנַעק ק םִיּפָע ? היבט-
 רָאנ ךִיז טנהָאמרָעד ,סִיצנילּב ס'בַײװ ןַײמ , ךיִא גָאז ,ךילשנעק ךייַא זיִא
 ןּוא ,,. *!ןָעטָאטרֶעװ ,ףילדַײנק-תווצ ,םָעשִינק ָערהיִא םימ , טשרָאקָא:
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 ,ם ַצ דיֹוּב ַא

 ,םחנמ ּוצ ןַײרַא םיק ְךיִא : רױפַאק טקנוּפ קנַארָעג ַא ךרוד רִימ טהָילּפ קָירּוצ
 '4 טסַאג ַא -- . םכילע-םולש ןָעטַײרּב םָעד ןֶעגַעק ַא רַימ רֶע טנָארט ,ץיילדנָעמ
 רָעייֵא טכַאמ סָאװ ,םִיַּפָע רהיִא טכַאמ םאו ,היבט בר ,טצַיז !טסַאנַא
 יָעכָערָעצ ךייַא טימ ךִימ לִיװ ךיִא; ,ךייא ףיֹוא סיֹורַא ןיֹוש קוק ְךיִא 1 ּבַײװ
 -ַאירּפ ץּבלַאה טימ לָעטִיה ָעלּופ ַא ןָא רַימ טיש ןּוא טמהָענ רֶע ןּוא . ןָענ
 ,רָע טגָאז ,ןרק סָאר ןּוא טסנעִיררָעּפ סָאד זיִא , רֶע טגָאז ,סָאר -- ,ןָעַל

 ןֶע ִי ןע ןֶע ןע ןהֵע עלַײט יז רַימ ןֶלֶעוו ענעידרעפ ןעלעוו ריט לעיפִיװ }ןהעטש טּכַײלּב |
 .,,ףלש יצח ילש יצה ,קלחּכ קלח , ךַײלג ףיֹוא ךַײלג ,ּבלַאה רָעד ףיֹוא
 'רָימ ; טרָעדנּוה ַײװצ ךייַא טרָעדנּוה ווצ רָימ  טרָערנּוה ְךייַא טרָעדנּוה רִימ
 ינוה רֶעַיּפ ְךייֵא 0 רעִיפ רַימ } טרָעדנּוה ַײרד ְךייַא טרָעדנּוה ַײרד
 רּוחּב ןַײמ יו ,טשִינ הָעז ןּוא לֶעמִירד ַא ךיִא ּפַאח ןעקנַארָעג ןיִא . ., טרָעד
 יַעגָעװ סָאד טָעּפעשטרעּפ , טַײז ַא ןָא ךַאילש ם'נופ ּפָארַא לַײװרָעד ךיז טגָאלש
 שזַא ןעהָילּפ םִע ,ןָעטנִיה ןּופ ץָעז ַא רימ טגנַאלרָער םָע ןּוא םיֹוּכ ַא ןָא יל
 טָאנ ןעקנַאד , ןַײלַא רִימ ּוצ ְךיִא גָאז ,הבֹוטל װי םג, ,ןעניֹוא יד ןופ ןָעקנופ
 ,י ."סקַא ןַײק ןָעכָארּבעצ טשינ שטָאח סָאװ

 לַעטיּב סָאד טצֶעוַעגנָא לּכ:םרוק ןּוא ץיעּפּוהַעי ןַײק ןָעמוקָעג ,רּוצֹקּב
 , םענַײמ שכנ םעד ןָעכּוז ךימ ְךיִא זָאל לנו וָעג יו דניוװשַעג ןּוא ךִינ םניכלִימ
 םהיִא הָעז ָךיִא -- ּונניא רליהו ,ַײרד ןּוא ַײװצ ןּוא העש ַא םּורַא ךַימ הָערד ְךיִא
 טשִינ רהיֵא טָאה יצ, :ןֶענֶערּפכָאנ ,ןטשֹנֶ ןֶעלֶעטשּבָא ןָא ּביֹוה ְךיִא ! טשִינ
 טימ טסַײה סָאװ ןֶעדּוי ַא םָענַײא ןָעהָעוֲעַנ טשִינ רהיֵא טָאה יצ רָע
 ינָעט-םחנמ טסַײה רֶע , ַײז ןָעגָאז , ּביֹוא -- "1 לידנעמ-םחנמ ןַעמָאנ ןֶעּבעִיל ןַײז
 ןָעגָאז ,גרַאק זיִא ןַײלַא סָאר רָאנ ,לֵידנעּפ ןַײז ןּופ ןֶעסֶע ןַעמ נָעמ ,לֶיד
 ,אמּתסמ טנַײמ רהיֵא ,-- .טלָעוװ רָעד ףיֹוא ךס ַא ָאד זיִא ס'לידנַעמ-םחנמ ,ַײז
 ָךייֵא טִימ , ְךיִא גָאז ,זַײּכ ןֶעכִיװ יֹוזַא ךימ ןָאל ילָעמרַאפ ןַײז ,ךיא גָאז
 ןֶעמ טפּור , ןֶעסִיוװ טליװ רהיא ּביֹוא  ,ךיִא גָאז ,לּכה:ךסּב זַא ,םָענַײאניִא
 םרָעגִיווש ןַײז ףיוא רָאנ ,סָאד טסַײה ָעקווָעּפֶעזַאמ ןיִא , םַײהרַעד ןיִא םהיֵא
 גָאו ,רהָעט רהיִא טּפרַאד סָאװ רָאנ } סיסָאװדהאל טידנ עמ:םחנמ ,ןָעמָאנ
 רהיִא ףיֹוא רֶע טסַײה , רוי רֶעטגָאטַאּב ַא רָאג ןיֹוש זיִא רהָעווש ןַײז ,  ְךיִא
 ןַײמ יסָאװד:האל ,ןַײלַא יז ּוליפַא ןּוא ,םִיסָאװד:האל שרָעה-הילרנ ,ןָעטָאנ
 טהָעטשרַעּפ טנַײה ,םִיסָאװד:האל שרעה:הילרג יסָאװד:האל ךיוא טסַײה , ְךיִא
 ףָאנ ויִא םָאד רָאנ ,ַײז ןֶעגָאז ,רָיט ןֶעהַעטשרֶעּפ ןהָעטשרֶעּפ --- *4 ןיֹוׁש רהיֵא
 טמהָענרָעּפ םָאוו םִימ , ַײז ןֶענָאז ,טפֶעשֶעג ןַײז זיִא סָאװ ג גּונָעג טשִינ ץלַא
 .! ךיִא גָאו ?ךַיז טטהֶענרָעּפ רֶע סָאװ טיט, !לָידנֶעט םחנט רֶעייֵא , יז רָ
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 -יטָאּפ , תמ:סֶעּב םִיּפֶע ,ךיא גָאז ,ןעלַאירּפ עּבלַאה טיט ָאר ר רֶע
 , גרּוֿברַעטַעּפ ןַײק , ןיהַא 2 ַעשֶעּפֶער ,ךיִא גָאז ,טּפַאלק ,וװָאלַױז-

 +ָעֹנ רַאּפ ךיז ןָעשטַאק ןּוא רַימ ּוצ ַײז ןַעכַאמ !?ַא -- * שיש ֹק
 טִימ טלֶעדנַאה סָאװ ,לידנָעמ-םחנמ םֶעֹנָעי טָא טשִינ רהיִא טנַײט ; רֶעטכעל
 { םַײז רֶענֲעֹי ףיֹוא ,ּוצנִיהַא , ַײז ןַעגָאז ,רָעּבירַא ר טַײז טהַעג ? ו"הנקי
 רהָעמ; .י. םכֹוּב ְךיֹוא רָעְרֶעייֵא ןּוא ךס א ןָעוָאה םּורַא ןֶעפיױל טרָאד
 וןָעוָאה רָאג רַיד ַאנ ; רַימ יא טכַארט ,ןָעמ סע רהָעמ ,טּכָעל עמ
 ןיע ןַײק ןָעדּוי ,רַאטַערט םֶענָעי ףיֹוא , ןִיהַא רֶעּבִירַא הָעג ְךיִא *? ז"הנקי
 ךימ ּפוטש ְךיִא סָאװ םיוק ,טּפַאשננֶע ןייַא זיא'ס , רירי ַא ףיֹוא ײװ ,ערה
 ן'רָעּביִא רָענייַא ,רֶעהַא רֶעד ,ןִיהַא רֶעד ,םיענּושמ יד יװ ,טפיֹול ץמ , ךרּוד
 טיט טכַאמ עמ ,טַײרש עמ ,טדֶער עמ ,ּוהֹוּתחםלֹוע ןייַא זיא'ס ,ןֶערֶעדנַא
 ...טרָאװ םַײּב טּפַאחֶעג ...!טסֶעפ ,טסָעּפ ...װָאלױװװטָאּפ :דנָעה יד
 .רַאק טמוק רַימ ,. .ןָעצַארק ךִיז טָעװ , . .ףיֹורָעד ַא ןייֵא טקִירֶעגנַײרַא
 . .יֿפָאק םָער רַיד ןעמ טלַאּפשעצ טָא ,.. ךרַאּפ רֶעסיֹורג ַא טויּב . , ,שזַאט
 ַא .,.ָץטָאּפַאק יד טְעליֹוקָעג ,רָאנ הַעֹו ...םינּפ ןיִא ןָא םהיִא ַײכש
 :ַאט םנֶעטַאט ןיֵא . . .! תרשמ ,, ,! רָעצֶעזנֶא . . , טנַאלָעקֶעּפש רֶענהֲעׁש
 רַיט ּוצ ךיִא ךַאמ ,בקעי חרבי,--- ׁשטַעפ ַײּב טעמּכ טלַאה םֶע .,.ןָעט
 ְךיִא רהָעלק ,ּונ ,ּונ !שטַאּפ ַא ּוד טסּפַאה טא ,היבט ,ףױלטנַא ,ןַײלַא
 ויִא ץֶעּפּוהֲעי ,רָענעַיד ןַײז זיִא עקלָעמש:לאומש  ,רָעטָאפ ַא זיִא טָאג ,רָימ
 טכַארט ,ָאָאד ַא טא !רֶענעַיררעפ ַא זיִא לָידנעמ:םחנמ ןּוא טדָאטש ַא
 ַײּב טסַײה ָא:סָאדַא טָא ?ןעלַאירּפ ָץּבלַאה ,ןָעקילג ןַעמ טּפַאה ,ךיִא
 ַענַײר טימ , היבמ ,רָיד זיִא הָעװ ןּוא ָךֶא זַא :ןָעטּפֶעֹׁשֶעג טכַאמ ץט ַײז
 *! םירחסמ

 ָענסיֹורַא טִימ רָעטסנֶעּפ םיֹורגַא ןָעּבֶעֹל ּבָא ךימ לָעטש ְךיִא ז רּוצקּב
 ןַײט זָאלג םנופ ןַײשּבָא םָעד ךרוד הָעֹורֲעד ןּוא ףסַא ןֵעויוה עטלעטש
 ְךיִא זַא ,ןֶעצרַאה ןיִא ןֶעסִירֶעגּבָא רימ ךִיז טָאה םָע ,הסנרּפ:לעּבכ היעטש
 ּבָאה ְךיִא ּואוו ! ןֶערָאװָעג יתמשנ:החרּפ רִימ זיִא'ס ,  ןָעהֶעזרֶעד םהיִא ּכָאה
 ָעּכעלרֶעד םהיֵא רִימ ןָעלָאז אנֹוׂש ַא טָאה רַהיִא יװ ןּוא אנש ַא ץיגרֶע
 רימ רֶעװ 1 ץטָאּפַאק רִימ םָאוּו : לידנָעמ:םחנמ יװ ,ךֵלֹוה ַאזַא ןיִא ןַעהָעז
 ררָע רֶעד ןיִא ןַעמ טגַײל ןֶערֶענֲעׁש ַא ,ּױינָעטַאט ,םינּפַא ןוא 4 לָעוווטש
 טכַארט , רֵהָע רָעד ןיִא טויּב -- יּתדבא יּתרבא רשאּכ ,היבט , וע, --- .ןַײרַא;

 זיִא םָע ,םנָעשָארג ָץְכִילטֶע יר טימ ןֶענֶענֶעזָעג ןיוש ךיו טסנָעמ , רימ ךיִא
 ןַײק טשִינ , הרֹוחס ןַײק טשִינ ,רעי אֹלֹו םיּבור אל : רהיִא טגָאז יװ ,ןיֹוׁש
 *.,,תורצ יװַא טַאלנ ראנ ,רֹלָעַג;

 = אץ =

 ו יאר



 תמחמ ,ןֶערָאװָעג לּבלובמ קרַאטש ךיוא םינּפ ַא זיִא טַײז ןַײז ןּופ רָע
 ןֶערֶערּוצסיֹוא טשִינ ,םָעווָאקֶעגּוצ יװ ןהעטש ןַעּבעֶילָעג ָערַיֹּב ןֶענעז רימ
 ךַײלג ךיז ,ןָענהָאה יד יװ טקוקעג ןּוא טקּוקַעג רָאנ ןּוא ּוליפַא טרָאװ ןַײק
 טרָעטסניּפרָעּפ ןּוא טְסִיוורֶעפ :טרֶער רֶענייֵא .יװ ר ןֶעגיֹוא יד ןיִא
 ןֶעהַעג ןּוא םָעּברָאט עטהֶענ ערַײּב ןֶענֶעט רַימ ,ןָערָאװָעג ַערַײּב רימ ןֶענַעז
 סָאװ םיֹוק ,ליש רַימ ּוצ רֶע טכַאמ ,היבט 3ּר --- .. ,!רֶעוַײה יד רֶעּביא
 רעה ,לומ ןהֶא !היבט ּבר ,םהיִא ןָעגרַאװ ןֶערהָערט יד ןּוא טדָער רֶע
 ! טלָעו -ָעֹר ףיֹוִא ןֶערָעוו ןֶעריֹוּבֶעג טשינ , רֶע טגָאז ,רָאג ןֶעמ לָאז ,רֶהיֵא
 ןּוא . .,! ןֶעוװֲעטָאנג , רֶע טנָאז ! ןֶעגנֶעה . .. ןֶע בעל ַאזַא ,רֶע טגָאז , רֶעדייֵא
 םוָיּב ,םה ַא וצ ְךיִא ךַאמ ,יארוא,-- .ןֶערֶער טשִינ טרָאװ ןַײק רֶע ןֶעק רהָעמ
 ,ָאד ַא טא ןֶעגעלרֶערינַא ךיד לָאז עמ השעמ ַאזַא רַאפ , 7 :םחנמ ,טרָעוו ּוד
 זַא ,לעיפ יֹוזַא ןָעלּבמִיצנַײרַא רִיד לודג שיברּב ןּוא ץֶעּפּוהֶעי ןֶעטִימ ןיִא יא גָאְז
 .טלָעװ רֶענֶעי ןּופ לָעטַײצ ָעּבַאּב רֶעֹד טיט ןֶעהֶע אז 0 טסלָאז ּוד
 ,ןַעמּונֲעַג טסָאה ?ןּוהטָעג ּור טסָאה סָאװ , ןײלַא ּוד ,ךיִא גָאז ,ןֵעּכָערעּב
 ,ךִיּכָענ םייח:ילעּב:רעצ , תֹושפנ  ָעגורֲעּבֶעל טִימ ּבּוטש עֵצ נָאגַא ,ךיא גָאז
 : ןהֶא זלַאה םֶעד טֶעליֹוקָעגרֶעּביִא ַײז טסָאה ןּוא 20 וׁש המשנ יד טָאְנ
 ַײהַא טרָעדניצ ַא ןֶעמּוק ףיִא לָעוו סָאװ טימ , ךיִא גָאז , דלַאװג ! רֶעסעמ
 א רֶעליֹוק 8 וד ןיֹוׁש גָאז , אּברדַא ? רֶעדניק ןּוא ּבַײװ ןַײמ ּוצ
 רעד וצ ךיז טרַאּפשֶעגנָא , רֶיט ּוצ רֶע טבַאמ , תמא --- "!חצור ,ןלזג
 גָאו , םנהינ רעד, . ..ןָעפלָעה יֹוזַא רימ לָאז טָאג , היבט ּבר , תמא ; דנַאוװ
 ---*!ןָעגָעװ טענַײד ןּופ גרַאק ְךָאֵד זיִא םנהיג רֶעֹד ,רֶענייֵא רַאנ ,ְךיִא
 רֶערייֵא } ןעפלָעה יֹוזַא רימ לָאז טָאג ,תמא ,היבט בר ,רֶע טנָאז ,תמא
 טוָאל ןּוא ..,היבס ּבר ,ןֶעּכֲעל ַאזַא רָעדײַא ,רֶע טגָא ,ןעּבֶעל ַאזַא
 רָע יו , לזמ:םִילש םָעד ,םהיִא טכַארטעּב ןּוא הָעטש ְךיִא . ּפָאק םָעד ּבָארַא
 ףיֹוא לָעטיה סָאד , דנַאװ םּוצ טרַאּפשַעגּוצ , ּכָארַא ּפָאק םָעֹד יֹזַא טהָעטש
 .ץרַאה קיטש ַא םיֹוא טסַײר סֶע ,ץכַערק רֶעדָעי ןּוא ץפיז רֶעדָעי ,טַײז ַא
 -רָעפ .,קִירוצ רָעדעַיװ ענַעגַײא םָאד ןעסָעּומש לַיװ עמ זַא ,ךיִא גָאז .,ַאט,
 המשנ יד טָאנ ְךיֹוא םָעֹד ןיִא רשפא טיֹּב ּוד ,טּוג ץנַאג ןַעמ טהָעטש
 הממ ַא טִימ םּורַא ןּוא םּורַא ךַאז יד ןֶענֶעכֶערֶעּב רימָאל םּורָאװ ,גירלוש
 םָאד טָאה טַײקגיטכעלש ןַײד זַא ,ךיִא גָאז , ןֶערהָעלק לָאו ךיִא : ףשפנ
 ךַײלג ףהוש ַא ,ךיִא גָאז ,ןָעווֲעג ךָאד שיֹּב ,שֵירַאנ סֶע ךָאד ויִא .ןּוהטָעג
 טסָאה ּוד ,רֹלָעג טנעלעגנַײרַא ּכָאה ףיִא ,קינ'רבש הצחמ ַא ,רַימ טִיּמ
 יװ ,ןָעווֲעג יאדוַא זיא ןַײמ ןַײד } רימ זיִא הָעװ ןּוא ךֶא זַא ,לנש ןֶעּכֶעגֶעג
 ז םָעריֹוּבַא םוָאלֲענסױא ךיז טָאה סֶע יַא ,תומל אלו םיײחל ,רָע טגָאז
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 םבידע-םולש
 . ---.יטוומהמאהשאשהעמהההאהתהאהוהו אהה נההעההסהה ירעטטיעי == 4

 , רתמ םֹויּב ללהתת לַא :רהיִא טגָאז ַיװ ,טרָעשֶעּב טשִינ זיִא אמתסמ
 טֶא ,ָעלָערַאנ ,ְךיִא גָאז יאמל .טכַאל טָאג וא םכַארט שְנֶעמַא
 ,טפֶעשֶענ ץטנַארַאקַא רָאנ ףױז טכַאד ויִא ,רהסמ ןַײמ ּוד טסָאה
 טנַײה טשִינ ךיִא גָאז ,ןָעװַעג טרָעׁשָעּב זיַאס ןַא ,ןָענָעווטכֶעד ןּופ
 ריר רַאפ טשינ ,רַימ ַײּב ףיז לָאז םָע ,ןָעיסֶא ןַערהָאי ַא רַאּפ ,טכַארָעג
 ס'הפרמ ףיֹוא ןָעוֲענ האיצמ ַא , המהּב ַא ןֶעגַעלרָעדִינַא ,טכַאדָעג
 ןַײק ,ָעמױרַא ָצֶעלֲעטַא רהיִא ךָאנ רלַאֹּב יקַאט ןוא רֶענִיצפִיפ ַא
 ןַער טָאה ,ּונ ,ןָעמּונָעג טשִינ רהיִא ראפ ְךיִא טלָאװ ךילּברַעק גיצנַאװצ
 טכַאמ ,ךיִא גָאז ,טשינ טהָעג םַע זַא ,תומכח ַײּברָער ןָעפלָאהֶעג םִיּפָע
 ןיִא ּואװ ,ְךיִא נָאז ,ןָעגערּפ טשינ רָאג ךיד לַיװ ְךיִא ! עמ --- תיבץמק
 ןַײמ ,טקַעטש רֹלָעג ןַײמ ּואוו ,ןַײלא ןיֹוש הָעטשרָעּפ ְךיִא ., רלֲעג ןַײט
 ,הׁשֹורק-םוקמ א ןיִא ןַײרַא זיִא'ם ! רַימ זיִא רניװ ןּוא הָעוו ,רֹלֲעג גְיטּולּב
 -לוׁש ויִא רֶעװ ןּוא ג גָאט ןָעניטכָענַא ןיִא ,ליז'הנקי ַא ןיִא ץִינרָע , ְךיִא גָאז
 ָץגנִירג ןֶערָערנייַא טנָאלֶעג ףימ ּכָאה סָאװ ,ןַײלַא ְךיִא טשינ ןֶעוו גיד
 ,ןָעמ ףרַאדֶעּב ,רֶערּורּב ,דלָעג ?םָעקַאילֲעטכָאטש ,םָעקירדנימש ,ךִילָענַײּפ
 ,שטָעּפ ! ןֶערֶעוו ןֶעסִירֶעגסיֹוא ןּוא טצרַאװשרָעּכ . ,ןֶעווָערָאהרָעפ - , ךיִא גָאז
 טפלֶעה סָאװ רָאנ !!ץלָאה יװ שטָעּפ ,טרָעװ , היבט ,ּוד טוָיּב ,ךיִא גָאז
 -- הרענה הקעצ : ןַעּבעַישֶעג ט העטש קוסּפ ןיא יו ?ַײרשָעג ןַײמ רֶעטצִיא

 ּוצ רימּת ןַעמּוק ןָעכַאז ָערַֹּב יד ,הטרה ןּוא לכש ,טַײהרָעטצֶעזֶעצ ַײרש
 :ןַאװיִא טגָאז יװ ,ריגנ ַא ןַײז לָאז היבט ,ךיִא גָאז , טרֶעשֶעַּב טשִינ ,טָעּפש
 טמַײה ,ךיִא גָאז ,אמתסמ ; =ָץרּוּב ָץנ יִא ץטָארה ץטִיקֲעמ ּוא ָאלּוּב ָענ
 רימ ןָלָעו ,רֶערּורּב ,םּוק-- "שר טכַאט , חקל 'הו ןהנ 'ה ; יֹוזַא טָאנ
 ,.*!ןָעּכנָארּב ךֶעלסִיּב ּוצ ,ךיִא גָאו ,ןֶעמהָענ
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 ץנַײמ ָעלַא ןופ טוָאלָענסיֹוא ךַיז טָאה ,םכילע:םולש :נַאּפ ,יוזא טָא
 קרַאטש יֹוזַא ךימ ּכָאה ְךיִא זַא , רשפא טנַײמ רהיא ןּוא ! םָעדיֹוּב ַא תומולח

 ְךיִא םָאל 4 רֹלָענ ןַײמ ןָעריֹולרָעּפ ּכָאה ְךיִא סָאװ ,ןָעצרַאה םּוצ ןָעמּונָעג

 .ןַײו םִיֹנ טָעװ סֶע ןּוא דלָעג ןַײק ןַעטִיקעמ ַײּב ןָעוֶעװֲעג טׁשִינ (+
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 :טהָעטש קוסּפ ןיִא סָאװ ָאי ךָאד ןַעפַײװ רַימ ! סטכעלט ןּופ ןַײז ןַײר יֹוזַא
 סָאד ,שנָעמ רָע זיִא רקיע רֶעד ; ַעטָאלּכ ויִא רֹלָעג--- בהוה ילו ףקּכה יל
 ? טקנֶערקֶעג ךימ טָאה ןַעד עשז:סָאװ רָאנ .שנֶעמ ַא זיִא שנַעמ רעד זַא ,, טכַײה
 יוא א רַימ ךיז טָאה סֶע .ןָעננַאגָענְקֶעווַא זיִא רֶע סָאװ םולה רָעד
 ןַעד טפלַעה םֶע רָאנ ! עלַײװ ַא ףיוא שטָאח ,דיגנַא ןַײז טלָאװעג ךִיז טָאה
 דלַאװג טימ --- יח הּתא ךחרּכלעּב :קרּפ רָעֹד טגָאז יװ ?תֹומכח ַײּברָעד
 ,היבט , ּוד . לָעווַיטש רָאּפ ַא ּוד טסַײרָעצ רלַאווֲעג טַימ ןּוא ּוד טסּכֶעל
 , תֹומֹולח ןַײק טשִינ ,רעטוּפ ןוא זעק ןַעּבָאה ןָענִיז ןיִא טספרַאדָעּב ,טָאג טגָאז
 , ןֹוהטּב רהָעמ תֹורצ רהָעמ סָאװ ,אּברדַא + גנונּפָאה } ןֹוחטּב ? סָאװ יִא
 ּבָאה ְּךיִא ,טכַאד רָימ רָאנ .,.1 היארהו ,גנונּפָאה רהָעמ ןצּכק רהעמ סָאװ
 , טפָעשֶעג חּכמ ןָעוהֲעלק ,ןערהָאפ טַײצ } טרֶעררָעּפ לָעסִיּכ ַא טנַײה ךימ
 טַײז ,תֹוּכט ָענַײז ךִיז טָאה רֶעכילטיִא -- בוֹּכ םדאה לּכ ,רדיֵא טגָאז יװ
 ! רימּת ןָעטּוגַא טָאה ןּוא דנּוזֲעג רַימ
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 זז
 רעדניק עגיטנייה





 .רעֶדניק עֶגיִטְנייַ
 10, ט/05/75/547 5707

 יּתלרנ םינּב , רֶעדניק עגיטנַײה טגָאז רהיִא סָאװ םָעד ןֶעגַעק ַא --
 ,ןֶענֶעווטרֶעַײז ןּופ ריקפמ ַײז , טצרַאװשרָעּפ רֶעװ ,ַײז ּבָאה הָענ --- יהממורו
 רשֹּבא ןּוא יֹוַא רָעמָאט טנַײמ עמ ? ויִא סָאװ ,טכַאנ יװ גָאט ָעווֶערָאה
 יָעג ןיקצָארּב ּוצ } ןֶענֶעמרָעּפ ןַײז ךָאנ ןּוא הנׂשה ןַײז ךָאנ רַעכִילטיִא ,יֹוזַא
 ןעצנַאגניֵא ןיֹוׁש רִימ לָאז ְךיִא רָאנ ,ןָענָאלשנָא טשִינ ףיִא לָעװ ךילטנַײװ
 ןַײק טשִינ ךיוא ְךיִא ןִיּב ןַײלַא םּורָאװ ,ביוחמ טשינ ָךיֹוא ןִיּב ןָעזָאלּכָארַא;
 בַײװ ןַײס יו , םיֹורַא רימ ןָעמּוק ןעמוקסױרַא ןּוא ,ןֶעּבֶעל'כ , רֶעוויִיּבַא
 :סּוש ןַײק ןופ םשִינ ןּוא םרֶעדַײנש ןַײק ןּופ טשִינ ְךיֹוא , טגָאז ןֶעּבֶעל לָאז
 יױיָעג רָעטכָעט ץנַײמ טיס לָעװ ְךִיַא זא ,טנֶעכָערָעג ָךיִא ּבָאה ,םחָעט
 ְענהֲעש טִימ טשנעּבֶעג טָאג ךימ טָאה םֹנָעטׁשרֶע 1 סָאװ רַאפ , ןעלעיּפשסױוא
 ,ןדנ רָעּבלַאה ַא ויִא ,ןַײלַא ךָאד רהיִא טגָאז ,םינּפ ןהָעש ַא ןּוא ,רָעטְכֶעמ
 היבט רֶעד טשִינ ,ףליה םטָאנ טִימ ,טנַײה םִיּפָע ךָאד ךיִא ןִיּב . , תינשהו
 ןיִא ּוליּפַא ךּורׁש ןֶעטְסנֶעש םּוצ ןֶעכַײרג ןיוש ךָאד ְךיִא ןֶעק ,לָאמ ַא סָאװ
 ףיֹוא טָאנַא ןַאהרַאפ רֶעּבֶא ךָאד ויִא ?רהיֵא טגָאז יװ ,ַאה ,ץעּפּהֶעי
 ןּוא רֶעדנּואװ ָץסיֹורג ענַײז טוַײוװֶעּב סָאוו ,ןּונחו םּוחר לַא ןייֵא ,טלָעוו רֶעד
 ּוצ רֶע טכַאמ , ּפָארַא ןּוא ףיֹורַא ,רֶעטניװ ןּוא רֶעמּוז רַימ טימ טכַאמ
 םלֶעוװו יד ךִיז זָאל ןּוא ןֶעטַײקשַירַאנ ןַײק ןייֵא טׁשִינ ךיז דֶער היבט, : רִימ
 ףיוא ןֶעפיולרָעּפ ףיז ןָעק םִע סָאװ טרֶעה ,.."! ךיז טרהִיּפ יז יװ ןָערהִיֿפ-
 היבט ַײּב ? ןַעקילנ ץלַא ךִיו ןְעפֶערמ ןעטֶעוו ַײּ ןּוא ,טלָשוװ רֶעסיֹורג רעד
 , לוט-םילשי

 ףָאד טְקנָעדֶעג רהיא ,ןַײז ףיראמ ךייא ְךיִא לָאז סָאװ ּוצ ,רּוצְקּב
 ן'טימ השעמ יר ,טכַארֶעג טנַײה טשִינ ,ןָעּפָארטֶעג טָאה ףימ סָאװ , םּתסהמ:
 ףּו ןַעּנָאה ריס ןַײש יװ ,ורכװ ומש המי לירנעמ םהנמ  ,םענַײמ בור
 יר םִיִמ ןּוא "ןָעלַאירּפ ַץּבלַאה, יר טיט ,ץָעפּוהעי ןיִא טלעדנַאהעגםיוא
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 טייער קא לא טיש שב

 הָאד ּבָאה ְךיִא ! םיאנוש ץנַײמ ףיֹוא רהָאי ַאזַא ,'םַעיצקַא רעוילװָאטָאּפ,
 ,קֶע ןיֵא ויִא'ס טגַײמַעג ! רָימ זיִא הָעװ ,טלָעװ יד טגָעלֶעגנייַא לָאמטכנָעד
 לָאטנַײַא רימ ּוצ טגָאז ---! רָענייֵא רַאנ, ! םגוכלימ םיֹוא ןּוא היבט סיֹוא
 טשינ רָאנ טִימרָעד טסָעוו ּוד ,טגרָאזרָעּפ ןַײז ּוצ גּונֲעג ,ץנַײמ עטלַא יד
 םינלוג יַײהָעלָע ג גּונֲעג ןּוא ץרַאה םָאד ןֶעסֶעּבָא רָאנ ךיז טסָעוו ור ; ןָעכַאמ
 , ךרּוד רֶעֶעּב ךיו הַעג ּוד ... ןָעמּונָעגיצ ןּוא ןעלַאפעג גנָא ונּוא ףיֹוא ןֶענעז
 ,ךַיד ףרַאדָעּב רֶע ,בצק םָעד ;לָאװ רֶעזײל ּוצ ,עֶקֶעוװָעטַאנַא ןַײק ,יז טגָאז
 יֹוזַא ךימ רָע ףרַאדֲעּב סָאװ ? ןָעטרָאד זיִא סָאװ -- ,"ןָעּבָאה גיטַײנ ,רֶע טגָאז
 רֶע גָעט ,ָערָעזנּוא המהּכ ןיס יד ,ךיִא גָאז ,טנַײמ רֶע ּביֹוא ?גיטַײנ
 ? םניֹוזַא זיִא סָאװ,--- .ּפָאק ם'נופ יז ןעגָאלשסיורַא ןּוא ןְעקֲעטש ַא ןָעטֶענ
 זַעק ןטימ ,רהיִא ןּופ ןָא ךיז טָאה עמ סָאװ ,ךלימ יד ,רַימ ּוצ יז טכַאמ
 רָע ,יֹװַא טַאלג רָאנ , ְךיִא גָאז ,םָעד ּכעיל ּוצ טשִינ -- *? רֶעטופ ןּוא
 ַא ,הטיחש רֶעד ףיֹוא ןֶעּכֶעגקֶעוװַא סָעכלֶעזַא הריבע ןייֵא טֹוׂשּפ זיִא םנָעטש
 רָעגילַײה רעד ןיִא ַעּבעֶירשַעג טהָעטְש זנּוא ַײּב . םייח:ילעּב:רעצ
 ,װ טנָאז ,םלָעװ עצנאג יד ! היבט ,ןיֹוׁש רָיד גּונָעג רֶעּבֶא, --- ...הרֹוּת
 וצ ףרוד ףיז הָעג ,ּבַײװ ַא ףימ גלָאפ ,הרֹוּת ןופ רויַא םִויּב ּוד זַא טסַײװ
 יא טמוק לעטַײצ רעוא ןֶעוו , יז טגָאז , גָאטשרָענָאד ָעלַא ; ןעפלָאװ-רֶעזַײל
 , ןעגָאז טסלָאז ;ןָעּבֲעַל טשִינ יז רֶע טוָאל ,שַײלּפ ךָאנ ןַײרַא עקטַאי
 גוטַײנ םהיֵא ףרַאדָעּב ךיַא ,ןהענּוצ ןֶעמּוק לָאז רֶע ןָעטַאט םָעֹד ,רֶע טגָאז
 .. ."ןָעּבָאה

 * ךיֹוא ּכַײװ ַא ,רהיִא טגָאז יװ ,לָאמ ַא ןֶעגלָאּפ ףרַאדֶעּב עמ ,רּוצקּכ
 רָעוַײל ּוצ ןהָענּוצ םוק ןּוא ןֶעדֶערניֵא ךימ זָאל ןּוא בשימ ךַימ  ךיִא ןִיּב
 םשִינ םהיֵא ףֶָערט ןּוא , זנּוא ןּופ ַײרד טפרָעװ ַא ,ָעקטֶעװַאנַא ןַײק ןעפלָאװ
 .רַאק ַא גָערפ ַא ךַיא ּוהט 1 ץִיגרֶע רֶע ויִא ּואוו --- . םַײה רֶעד ןיִא אמּתסמ
 ,טקֶעיֶארּפ ןיִא, --- .בוטש ןיִא םּורַא ףיז טהֵערד סָאװ ,ָענֶעדּוו ָץסָאנ
 יַעַּכ רָע ,ןָא הָירּפ ץנַאג ןּופ סקָא ןייֵא טֶעליֹוק עמ , ץסָאנרַאק יד טכַאמ
 ּבּוטש ןיִא ןַײלַא רֶענייֵא םּורַא ףימ הערד ְךיִא ..,"ןָעמּוקנָא דלַאּב ףרַאד
 ףיע ןַײק , טַײקש'ּתיּבה:לעּב ספלָאװ-רָעזַײל ןֶעטכַארטֶעּכ ּוצ ןָא ּביוה ןּוא
 יו טָעֹװ עמ ,רֶעּפוק טיט ָעּכַאש ַא :ָץּבעַיל ץנַײמ ָעלַא ףיֹוא םטּוגַא ערה
 יָאמַאס א ךָאנ ןּוא רַאװָאמַאס ַא ,ךִילּברעק ן'ק ןַײק טַימ ןָעפיוקסיֹוא טשִינ
 רֶעטכַײל ןּוא ,רֶעװַאשרַאװ ַא ענייֵא ךָאנ ןּוא ָץנָעשֶעמ ַא ץַאט ַא ןּוא , רַאװ
 ליּפעל: הּכּונח ַא ןּוא ,ָעמליֶעג ךִיל'הסֹוּכ טִימ תוסוּכ ןּוא ,ָענְרֶעּבלִיז רָאפ א
 לש ֹונֹוּבר .קֶע ןייֵא ןהֶא סֶעקַאילעטבָאמש ןָעכַאז ךָאנ ןּוא םנֲעסאנָעגַא
 רָעדניק ץנַײמ ַײב סשונ ַאוַא ךיִא ּכָעלרָער וװ ,רַימ ְךיִא טכַארט ! םלוע

 = אנע ==



 -- גיט טריט ערטער טעקע =

 זיִא רֶע סָאװ גּונָענ ! זיִא בצק רָעד יװ לזמ-רּכ ַאוַא וי דנּועג עי
 ןיוצ רָעדניק ַײװצ ןעצנַאגניִא סנֶעגייֵא ןַײז ןֶעּבָ

 ..,! וצרֲעד ףיוא ןמלא ןייַא ןעבַײלב ךָאנ ןוא עב
 טמיק םִע ןּוא ריהט יד ךיז טנֶעפֶע םָע ,ןֶעּכלָאהעג טָאה טָאג ,רֹוצְקּב

 רָאג םהיִא טָאה רֶע ,.טהוש ן'פיוא החיצר:אלמ , םעּכ ןיִא ףלָאװ- רַעוַײל ןַײרַא
 טּכַאחרעּפ ,םיֹורג יד ּבמָעדַא ,סקָא ןייֵא ןֶעטינשרֶעפ ,טכַאמָעג ףילקילגנוא
 ַא ןֶענופֶעַנ ,טּכַאמָעג הפרט םֶהיִא טַײקגִינַײלק ַא רָעּביִא ,ןֶערָעװ רֶע לָאז
 לָאז ןָעקנּוזעגנייַא , םיורג יד לַיּפֶעק:ִעקלִיּפש ַא יװ , גנול רֶעד ףיֹוא על'הכרס
 יד זיִא סָאװ ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,היבמ ּבר וו טָאנ,---!ןָערָעװ רֶע
 *? רוי ַא טכַאמ סָאװ ?ךִיז ןֶעפּוררֲעד טשִינ רָאג ךייַא ןעק עט סָאװ השעמ
 ַעֹמ ןוא טכַאמ ץמ ןּוא טכַאמ ץמ  ְךיִא א ,ןַעכַאמ רַימ ןַעלָאז םָאװ ---
 אֹל :טהָעטְׁש קוספ ןיִא יװ ,טניּרָאּפ ןּופ ץלַא ךָאנ ,ךיִא גָאז , טלַאה
 ּבַײל ןַײק טטינ ,רנוזֶעג ןַײק טשינ , רֹלָ עג ןַײק טי ךשבודמ אלו ךצקועמ
 זיִא ךייַא גילרָעװ ,רימ ּוצ רֶע טכַאמ , היבט ּבר ,טגירניז רהיִא,--. ןֶעּבֶעל ןּוא
 ערה-ןיע ןַײק טציִא ךָאד רהיִא טנָעז ,טכַאדָעג טנַײה טשִינ ,לָאמ ַא ןָעווָעג
 ,טנַײמ רהיֵא סָאװ םָעֹד ּוצ ,ְךיִא גָאז ,םלֹהֲעַּפ רימ סָאװ --- . "ריבנַא
 :רעד טָאג ןעקנַאד ,טשינ רָאג רָאנ ,,,ןָעגָאמרָעּפ ערַײּב סָאד רֶימ ןָענֶעט
 אסונרקד אתנקסמד אדרוקּכסַא, : ארמג ַא ,ךיִא גָאז  ןַאהרַאּפ זיִא'ס , רַאפ
 רָעד טימ ןַײז יֹוזַא טסלָאז : רַימ ְךיִא טכַארט ןָעצרַאה ןיִא ןּוא "ּתנטסרפד
 ...םֹלָעװ רֶעֹד ףיֹוא ארמג ַאוַא ןַאהרַאפ רָאג יאס יו ,קַאינבעק ןָאנ
 ,ךייַא ויִא טּוג } ארמג רֶעד טַימ ָאד דימּת ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,טנָעז רהיִא,
 ,סֶָע טצּונ סָאװ ּוצ רָאנ ;תויתוא ץנַײלק יד ןיִא טנעק רֹהיִא זַא , היבט ּבר
 ָענ רָעונּוא חּכמ ןֶעסעּומש רֶעסֶעּב רימָאל ,ןֶעַײרַערמול ,תֹומכח , רֶע טגָאז
 זָאל, :ַײרשֶעג ַא טוהט ןּוא רַימ ּוצ רֶע טכַאמ ,"היבט ּבר ,טצַיז } טפעש
 עסָאנרַאק יד דרֶע רֶעֹד רֶעטְנּוא ןּופ יװ םיֹוא טסקַאװ סֶע ןּוא "!ַײט ןַײז

 ךיק ןיִא קֶעװַא ןּוא דמלמ םָעד ר רָעד יװ רַאװָאמַאס םעד טּפַאה ,ָענֶערּוי
 רָעטנּוא , ןַײלַא ָאד ןֶענֶעז רַינ זַא ,רימ ּוצ רֶע טכַאמ ,דנוצַא, ַײרַא
 ויִא ןּופרעד ,רֶע טגָאז , השעמ יד - קסֵע ןעסעּומש רימ ןֶענֶעק ,ןְגֹוא רעֶיּכ
 ָךיִא ,ןֶעדָער .טלָאװעג גנַאל , היבט ּבר , ְךייַא טִימ ןיֹוש ּבָאה ְךיִא : יֹוזַא
 רהיִא ןָעטֶעּבֲעג לָאמ לעיפַיװ ,רָעטכָאט רֶעייא ךריד ןַעליֹופֲעּב ךייַא ּוצ ּבָאה
 ןייֵא ןעּפרָאװָעג ּבָאה ְךיִא ,ךִימ רהיִא טהעטשרעפ ; ןַײז חירטמ ךיז טלָאז
 רָאנ ,גיֹוא ןייַא ןָעּפרָאװָעג טָאה רהיִא זַא , ָךיִא גָאז ,םַײװ ְךיִא --- .. ,"גיֹוא
 רֶעוַײל ּבר ,ןהָעג טשִינ טֵעוו םָע ,ההרט רֶעייֵא , ְךיִא גָאז , טסוזמוא זיִא'ס
 ןּוא רימ ּוצ רֶע טכַאמ "+ םִיּפָע םָאװ רַאפ/ -= ,ןהָעג טשִינ םָעו סֶע ,ףלָאװ

 טא ר



 םבילע-םולש
 א : = ===:

 -ַעב ןַעק ךיִא ? ְךיִא גָאז , תּבש ַאפ -- .ןעקָארשרעד הוו ריכ ףיֹוא טקיק

 ,יאמל,--- ,טשינ טנָערּב ךַײט רעד ,לָעסיּב ַא ןַערֶעיֹורֲעג ךָאנ לָאז םִע ןהָעטש

 - = "? רלַאּב ןָערהָיּפסיֹוא טנֲעק דהיֵא זַא , ןַעטרַאװ רהיִא טלָאז ,רָע טגָאז
 ַא טָאלנ ויִא ,ְךיִא .גָאז ,תינשהו ןּוא ,קָעװַא לָאמנַײא ויִא ,ךיִא גָאז ,סָאד
 ןֶעלַעגנשנָא טכַאמ רֶע יו ,ןָא םהיִא קיק, --- . םייח:ילעּב:רעצ ַא ,תונמחר
 ַײּברַעד ןַז לָאז רֶעצִימֶע ,לֶירֶעטכָעלֶענַא טימ ףלָאװ:רָעוַײל טגָאז
 רַימ ,ץנַיצנַײא ןּוא ןַײא ְךייַא ַײּב ןיא יז זַא - , ןֶערָעוש טנָעמָעג רֶע טלָאװ
 ַײז ןָעוָאל -- .,."!היבט ּבר ,נּונֲעג ערהיע ןהֶא ַײז טָאה רריִא ,טכַאד
 טשִינ ןַײלַא זָאל רֶעד , אנקמ רַימ ויא'ס רֶעוװ , ְךיִא גָאז ,ןָעטלַאה ןיֹוׁש יז
 טגָאז ,הּברדַא !אנקמ ןּופ טדָער ,רֶע טגָאז , רֶעוו + אנקמ, -- . ..ןָעּבָאה
 ףיִא ליװ רַאפרָעד ,ָענֶעטָארֲעג ערה-ןיע ןהָא ךייַא ַײּב ןֶענֶעז ַײז לַײװ ,רֶע
 יד ,היבכ בר ,טשִינ רָאנ טסֶענרַעפ 1 ןַײנ יצ טהָעטשרָעּפ רהיִא ,יקַאט
 גָאז ,יארוַא ,יארוַא --"!ןָעמיקסיֹורַא םָעֹד ףרּוד ןֶעק ךייַא סָאװ ,הבוט
 רֶעד ןָערָעװ טרַאה יקַאט ןֶעק ,ףלָאװ רָעזַײל בר ,תֹובֹוט ָערֶעייֵא ןּופ ,ךיִא
 ךָאנ ,ךיִא גָאז ,גנַאל ןיוש רִימ ןָעסַײװ סָאד ,זייַא לָעקַיטש ַא רֶעטנַיװ ,ּפָאק
 ףבַײלנ סָאװ ,גידרֲעקּוצ םיז רימ ּוצ רֶע טכַאמ !ָע, -- ...לָאמ ַא ןופ
 נָא םִיּפָע ןֶעװֲעג זיִא לָא ט ַא !טנַײה ןִיּב לָאמ ַא ןּופ ,היבט ּבר , רהיֵא

+ 

 :קָיטש ךָאד רייט ןָערָעוװ סִיּפַע ;שרָעדנַא רֶערעַיו זיִא ט נַײ ה ןּוא שרֶעד

 =טנַײיעג, --- .ְךיִא גָאז 1 טפַאש'נתּוחמ ַא רַאּפ סָאיו --- "? ַאה ,םינהּוחמ ךֶעל
 ּבר ,םהיַא ּוצ ךיִא גָאז , רהיֵא טנַײמ סָאװ -- "!םינּתּוהמ ,רֶע טגָאז ,ךיל
 ןיוש טנָאז ,רֶע טגָאז ,הּברדַא,--- !רימ ןָעדֶער סָאװ ןופ ,ףלָאװ רֶעוײל
 רַיט ,ךיִא גָאז ,טסַײה סָאװ --- *? רַימ ןֶעדֲער סָאװ ןּופ ,היבט ּבר , רהיֵא
 רַימ ַײּב טליװ רהיֵא סָאװ ,ענַײמ המהּב ץרואמ רֶעֹד ןּופ ךָאד ןֶעדַער
 רָעטְכֶעלַעג רַאפ ןֶעסָאנֶעצ טרָעװ ןּוא רֶע טכַאמ ; ַאח:ַאח:ַאח, --- ! ןֶעּפיֹוק
 סָאװ --- "! ַאח:ַאה:ַאח ,ּוצרעד ץרּואמ ַא ךָאנ ןּוא המהּב ַא ןּופ השקשִינ זיִא'ס
 לָעװ ,טגָאז ,הּברדַא :ףלָאװ רֶעזַײל ּכר ,טנַײמָעג רה יִא טָאה ןָעד עשו
 רֶעייֵא ןופ ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,רָעטכָאט רֶעייֵא ןּופ,---- , ןעכַאל ךִיֹוא ְךיִא
 ,היבט ּכר ,ךָאד טכַײװ רהיִא ! טַײצ עצנַאג יד ךָאד רימ ןֶעדֶער ןֶעלטַײצ
 ְךיִא ּבָאה ,ןטלַא ןייֵא ןֶעּבעִילּכֶעג , טבַאדָעג ְךייַא רַאּפ טשינ ,ןַיּב ךיִא זַא
 ,ן*. קַילנ סָאד רמָערפ רֶעד ןיִא ןָעכוז ךיא ףרַאדָעּב סָאװ ,ןָעווָעג בשימ ךימ

 ןַענעז טֶא רהָעמ ַא , םירש ןּוא תֹוחּודר ,םינכדש טימ ןּוהט .ּוצ ןַעּכָאה ךָאנ

 ןרק םָאד ,ךַימ טנֶעק רהיֵא ,ךיַא ןֶעק ךיִא , םרָא ןפיֹוא עדיּב רימ

 ןיִא רַימ ַײּב גָאטשרָענָאד ָעלַא יז הָעז ךיִא ,ןֶעלעפַעג ךיֹוא רַימ זיִא ןַײלַא
 ,השק=י השקטִינ ,םיֹוא טוַײװ ,רהיִא טִימ ןּויטֶעג רָעֹרַא לָאמ רֶאְּפַא ,עץקסַאי
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 ; רעה ניק עכימייה

 = 2: מט הטבע =

 לָעקטש ַא , טהָעז רֹהיֵא יו ,ערה:ןיע ןַײק ןנּכ ןַײלַא ְךיִא ןּוא ,ץלָיטש ַא
 ןּוא ,רָאּפַא ךילטַײלק ןּוא ,ץנ עגיױא ןייא ּבוטׁש ַא ָאד זיִא'ס ,היּבה:לעּב
 לַעפ לָעסיּב ַא ןוא ןֶעגַידניזרעּפ ּוצ טשִינ ,טהָעז רהיא יו טַײקש'תיּבה:לעּב
 :רַאדֲעּב סָאװ ; ךיֹוא ןעטסַאק ןיִא רלֲעג -לָעסַיּב ַא ,ךיוא םָעדיֹוּב ץ'פיֹוא
 ? ךײ ןהמכה ,ךַי ץהירב ,קיטש עשרענַײגיצ 2 ,היבמ בר ,דוט ןָעפ
 רהיִא ,ַײרד ַײװצ םנַײא ,רנַאה ַא ּוצ טנָאלש ץט ןּוא ןָעמ טמָענ רהָעמ א
 ..."!ןַײנ יצ טהָעטשרֶעה

 :ַעג ְךיִא ןוּב , א סָאד ָא טֶא טדָערענּפיֹוא רימ טָאה רָע זַא ,רּוצקּב
 ב רָענַײא יװ ;ןושל ןהֶא ןָעציז ןעּכילּנ

 םִיּכ ַא

 סָאװ
 ר

 ם

 םהוָא טגָאז עמ ןּוא טמוק עמ תעש
 : הבשחמ א ןָעניולפעגכרוד ּוליּפַא רימ  זיִא הלחּתכל . הרושּב ַא םִיצו לב ןֶא
 רָאנ .,. װ יװ רָערניק ץניֹוזַא ןיֹוש טָאה רָע ... .לָעמַײצ . . . ףלָאװרָעזַײל
 !קָילג ַאזַא !קולנ ַאזַא ,שטַײט'ס :ןָעגָאלשַעגּבָא .ןַײלַא ךיז  ךיִא ּבָאה ררַאּב
 טשִינ רֶע ויִא רָעמָאט יא !טלֶעװ עצנַאג יד יװ טּונ ןַײז רהיִא ךָאד טָעוװ סָע
 יד טרהָעקרָעפ ןָערהָאי עגוטנַײה סָאד זִיָא ? ןױשרַאּפ רָע :רָאוועצ .ַאזַא
 רַאפ םּוג ויִא ןַעמ זַא -- ֹומצעל בֹודִק םרָא :ןָעמ טנָאז יװ ,היעמ עטסֶערנ
 לָעסִיּב ַא ןיִא רֶע סָאװ ,רָאנ ןֹורסח ןייֵא ,ךִיז רַאּפ 6 ןֶעמ זיִא םענָעי
 גרַאק ? אש ַא ןַײז רָעכילטיִא ןָעד ןֶעק ,אלימ ,ּונ , , , ךילטסָארּפ ּוצ
 ןּוא ָעְקווֲעּפֶעזַאמ ןיִא ,ָעְקֶעווֲעטַאנַא יא ןעשנֶעמ ענַײּפ ,  םידיגנ ןַאהרַאפ
 .טסֶער ןופ } 0 ןַײק רַאּפ םלצ ןַײק טשִינ ןעסַײװ סָאװ , ץֶעֹּּוהָעי ןיִא ּוליפַא
 רֹובּכַא רַאפ סָאװ , רהָאי ַאזַא ןֶעּבָאה ְךיִא םָאל , נרָעשַאב זיַא'ס- זַא ןֶענָעוו
 ,הרוּת ןיֵא חמק יא םִא : טהעטש ץרפ ןיִא יו ,טלָעוװ רֶעד ףיֹוא ןֶעּבָאה ַײז
 ...ָענָעשֶעק ןיִא -- המכח ןּוא ןעטסַאק ןיִא טגעִיל הרֹוּת יד , טסַײה סָאד
 ָךיִא לָאז סָאװ --- *4 רֹהיִא טגַײװש סָאװ , רִימ .ּוצ רֶע טכַאמ ; היבמ בר ,ּונ,
 ,ויִא סָאד ;ךימ לעקנַײװק ךִיַא יו טש'רמולּכ םהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ,ןַעַײרש
 ףרַארָעב עמ סָאװ ,ןינע ַאוַא ,ךימ רהיִא טהָעטשרָעּפ + , ףלָאװ-רַעזַײל ּכר
 ,לִיסֶעוװָאטַאק ןַײק טשינ סִיּפֶע זיִא'ס } םּורַא ןּוא םּורַא ןָערהָעלקַאּב טוג םה ַא
 זיִא'ס לַײװ ,רֶע טכַאמ ,הּברדַא;, --- !רוט ַײּב דניק ָעטשרֶע סָאד ,ךיא :ָאז
 םִא םָערכָאנ , רֶע טנָאז ,ןיוש טָעוװ רהיִא ,ךייַא ַײּב רנַוק ַעטׁשְרֶע ?ָאד
 , רָעטַעּפש ןוא ,ְךיֹוא רֶעטכָאט ָערָעדנַא וד ןַעכַאמ הנותח ןענעק םׁשה ז צרי
 םנ ,ןמא --"!ןַײנ יצ םֶהָעטשרֶעַפ רהיֵא .עטַירד יד ,טַײצ רָעֹד טיט
 רֶעטשרָעּביֹוא רעד ,טשִינ ץנוק ןַײק יא .ןעכַאמ הנותח , ְךיִא .גָאז ! םֹּתַא
 .ןַײנ,---...גוײז ןַײז רָעדנּוֲעּב ןעכילטיִא ,ךיִא גָאז ,ןעקישּוצ רָאנ לָאז
 ,רָאג ׁשרָערנַא םִיּפָע ןַײמ ְךיִא , היבט ּכר ,ךיִא ןַײמ םָאד טשִינ , רָע טכַאמ
 טשִינ ןיֹוׁש רהיִא טפרַארֶעּכ ןעלטַײצ רַעיײֵא רַאפ םשה:ךורּב .ןדנ ןַײק םורָאװ
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 ּסָאד --- ףרַאדַעּב לָערַײמ ַא סָאװ ץלַא ,הנותח רעד ּוצ יז ןָערַײלקסיֹוא ןּוא
 םִיַּפָע ךיֹוא ןּוּברֲעד אמהסמ םָעוו ,רֶע םגָאז , ןיֵא ןּוא , ךִיז ףיוא ְךיִא םהָענ
 טדָער רהיֵא ,םהיַא ּוצ ְךיִא ךַאמ , 5. יא וַא לָעטַײּב ןיִא ןָעלַאּפנַײרַא
 סָאװ !עקמַאי ןיא יו יקַאט ,ןַײז רימ טלָאז רהיֵא ,רָאג םִיּפָע ךָאד

 גָאז 0 יי יקַאמ מט | ַײמ ךיִא ,רַעכַיִג סָאװ ןַײ
 םוהמ ,..ןעב יב טהָעטשרַעּפ

 ַעררֶעּביִא ךָאד ףרַאדַעּכ עמ ,העינט ןַײק ֹויִא רָיט ןיִא

 ר יד יז טָאה ,ןָעכַאז ָעכלָעּוַא ןיִא ,ףיִא גָאז ,ָעט'תינולּפ
 1 ַא-- הינּכ לע הּכבמ להר :טכַאמ ישר יװ ,טַײקגַינַײלק
 ;מ ףרַארֲעּב ,ךיִא ןַײמ לָעטַײצ ,ךיִא גָאז , ןַײלַא יז טנַײה ;ָעקשִירקָאּפ
 ץנטִימ ןֶעמ טָאה םינּתּוחמ ָעלַא :םָאד ןַעמ טגָאז יװ , ןיהט גָערּפַא ףיוא
 ...םַײה רֶעד ןיא טוָאלָעג ןָעמ טָאה ןתה םָעד ןּוא הנותה רֶעד ףיֹוִא ןֶעמּונ
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 ר . ןעלהַעצרַעד 7 ןעמ ףרַאדַעּב ןָענֲערּפ , רָע טגָאז ,עטָאלּב,--
 , הפיה ַא ןָעלַעטש ןיא ,יֹזַא ןוא יֹוזַא ןעלהעצרָעד ןוא םִַײהַא ןעמוק ,היבמ
 םגָאז ,ךיִא גָאז , טשינ סָאד טגָאז --- ?!שטירהָאמ ַא ןיא = ַײווצ ןּוא טרָאװ ַא
 .הלילח הנמלַא ןַײק טשֶונ ןיִא לירַײמ ַא . ףלָאװ רַעַײל בר ,טשַינ סָאד
 -רער טָא ,הנמלַא ןַײק טשִינ , לירַײמ ַא זיִא לָידַײמ ַא .,רַע טנָאז , ךילטנַיוועג;

0 

 המחמ , ןֶעדֲער ופרַעד סנעטייצעב ,רֶע טגָאז ,ןַעט ףרָארָעּב יקַאט .רַאפ
 -רָעד ןּוא , ַעלֲעּביצ:םָעדיוּב:שקָאל-ץנַעײסָאד ,רהיִא טהַעטשדָעּפ ,השּבלה
 . אה ,םַײחל ךילּפַאק ּוצ ןַעמהָעֹנ ,היבט בר ,רִימָאל ,רֶע טגָאז ,עלַײװ
 רָעחֲעג סָאװ +טש;נ סָאװ רַאפ ,ךיִא גָאז , יתיּת יביחמ --- ,.,1 ?ןַײנ יצ
 ןעפנָארּב ןּוא שנעמ ַא זיִא םֶדֶא : רָע טגָאז ַיװ ? תקולחמ ּוצ םולש ןָא ךִיז
 קַאה נוא ,,. ארטנַא זנוא ַײּב ,ְךיִא גָאז ,ןַאהרַאפ זיִא'ס ,ןָעּפנָארּב זיִא
 -ריש ןּופ גָאמ ןָעגִיטכָענַא ,ָץרֶעדנַא יד ןּוא ָץנייֵא ,ארמנ ַא ןַײרַא םהיִא
 .,. אידנידה ןּופ ןּוא םירישה

 רוחס7 גַת אריא ןפ רייזי ייד ןעמונעגנ יא באה י ךאמא-רפ
 - == ןא = = ןערו - םעד ן,- ניַא ןַעּב יָנ 1 רימ , ינק-=

 ןקנָארטוצ טכַארּבָענ עלַײוֹורֲעד טָאה עו אנדַאק יד ! ןֶעמָאּכָעג טָאה טָאג יװ
 טכַארּברָעּפ ,שניּפ ךִיֹלָעלג ּוצ טכַאמָעג ןָעּכָאה רָימ ןּוא רַאװָאמנס םָעד
 ,ךוריש ם'נופ ץלַא טלָעּפַאל טכעוטשֶעג ,טָעווֲעׁשנִיוװעג ,ףילדנַײרּפ רָאנ
 טסַײװ רהיִא --- ,ךּודׂש 0 לָאמ א רֶערעַיװ ןיא םֶענָעי ןּופ ןּוא םָעד ןּופ



 - = = = == === יי

 4ויִא סָאה טנַאילרַאּב ַא רַאפ סָאװ ,ךיִא גָאז ,ףלָאװ-רֶעוַײל בר ,ןָעד
 טשינ לָאז ְךיִא ;סַײװ ְךיִא זַא ,דימ שּבֹולנ ,רֶע טגָאז ,סַױװ ְךיִא,--
 יֹזַא ןעדער רִימ ןּוא *! טרֲערָעג טשינ רָאג ְךיִא טלָאװ ,רֶע טגָאז  ,ןַעסַיװ
 רָאנ טלָאז דהיֵא ! טנַעמיד ַא ,טנַאילרַאּב ַא :ַײרש ְךיִא ., םָענַײאניִא עדַײּב
 ןּוא ,, .בצק םָעד ןְעוַײװָעּּפיֹהַא טשִינ ,ןָעוֲענַאש ּוצ יז יֹזַא ַײװ ןעסַיוװ
 ןיִא רִימ ַײּב ןֶעסֶע טֶעװ יז סָאװ ;היבט ּבר , טשינ ארֹומ ןַײק טָאה, : רָע
 ,טָע -- 2 םִיא ןֶעסענֶעג טשִינ ףייַא ַײּב יז טָאה ןָעּכָאװ רָער
 ןַײק טשִינ טסֶע , ְךיִא גָאז ,רַיגנ רעד ? קסע ןייַא ְךיֹוא זיִא ןֶעסֶע , ךיִא גָאז
 רַעטסָארּפ ַא א רהיִא ; רַענַײטש ןַײק טשִינ טמֶע ןַאמִירָא רֶעד  ,ךילדנער
 רהיִא ,ךיִא גָאז ,ןָעצַאש ּוצ וװ טשינ רהיִא טהֲעמשרָעפ , ְךיִא גָאז ,שנַעט
 ערהיִא ,ףלָאוװ:רָעזַײל ּבר ,שֵיּפ ָץרהיֵא , ןָעקַאּב:הלח רהיִא ,טּפַאש'הירּב
 בר,---:רָערעַיװ רֶע ןּוא ,..היּכזַא ןעּבָאה ,ְךיִא גָאז ,ףרַארעּכ עט !טִיּפ
 בר ,םֹּכָעוװועגפױא ןיֹוׁש ,ןַײז לֵהֹומ ריט טלָאז רהיִא , טנָעז רהיִא ,היבמ
 ךומ טנָעק רהיִא ,היבט בר ,ןָעשנַעמ ןַײק טשינ טנעק רהָנַא ,היבמ
 =ערנַא רער ףיֹוא ןוא רלָאג גָאװ ןייֵא ףיוא : רֶעדעיװ = ןּוא .,,"!טשִינ

 הָעֹפ ּולפֲא טלָאז רהוַא א ירָעזַיל בר , רהיִא טרָעה ; ןָנ ע
 -היִא טרָעװ טשִינ ְךיֹוא רהיִא טנָע סו ש"יה ,ךיִא גָאז ,ָץרֶעייֵא .ןֶעגָאט
 רֶהיֵא ,היבמ בר ,ריּמ עשו: .טביולגע --- : רָערעַיװ רֶע ןּוא . ..!ץטַאיּפ
 .י. "רימ ןופ רַעטלֶע טנָעו רהיֵא שטָאח , דַאנ רֶעסיורג ַא טנָע

 עשביה ַא טָאיױזַא:טָא ןָענִירשֲענעװַא םינּפ ַא ןָעּבָאה רימ ,רוצקּכ
 ןעמוקעג ןב יִא וַא םורָאװ , גיד'מסובמ טכער ןערָאװעג ןֶענֶעז ןוא עלַײװ
 רַימ ןַענֶעז םִיּכ יד ןּוא טכַאנ רעד ןיִא ךילטָעּפש ןֶעווֶעג ןיוש : זיִא םִײהַא
 לַאּב רָעַּבֶא טָאה ןַײז דנּוזֲעג 2 בו ןַײמ .  . .טֶעטנֶעּפָעג יו ןָעווָענ
 -סיװ ַא ןֶעַּכֶענֶעג רימ טָאה ןּוא , טקַאנקרַעפ ןִיּב ְךיִא זַא ,רימ ןיִא טנֶעקרַעד
 ,ץדלָאג ,טשִינ ךִיז רֶעזַיּב ,ַאש --- . טרָעװ ןיּב ְךיִא יװ ,קיטַאשטַעּפ ןָעט
 3 ןָעצנַאט ןהָעג שוַא רֶימ ךִיז טסִילג םֶע ןיא ךילהערּפ ץנַאנ רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז
 ַא? בֹוט-לומ,-- !בֹוט-לומ זנּוא טמוק םִע ,ַץנַײט המשנ ,טשִינ ַײרש
 ,המהּב ץרואמ יד טְגירניורַעפ ןיוש טסָאה ,ד טנָאז ,בוט- לומ רעטסיוװ
 ,ןֶעטִיִּעגסיױא, --- . ְךיִא גָאז , רֶעגרֶע ךָא--" טפיוקרעפ יז ןַעפלָאװ-רֶעזַײל
 תונמהר ַא ,ןָעפלָאװ  רעזַײל טרַאנֶעגּבָא + רֶערֲעדנַא ןייֵא ףיוא ,  יז טגָאז
 , רֶעטרֶעװ , יז טגָאז ,ןיוש רֶעֹר ,ּצע --- . ךיִא גָאז ,רֶחרֶע ךָאנ *1 יב
 ,רָיד בֹומ לומ --."!טרָאװ ַא ןָעפיֹוק םהיִא ַײּב ףרַארֲעּב עמ יװ ןָא קי
 זיִא לָעטַײצ רַעזנוא ,ןֶעדַײּב זנוא בֹוט לומ ,לָאמ ַא ךאנ ְךיִא גָאז , עדלָאג
 ירעפ טּונ יקַאט ךָאד ּוד טויב ,יז טגָאז , יֹוזַא ּביֹוא, --- !ןָערָאװָענ הלּכ א
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 םֿכילע=םולש

 םיּנַּכַא טפָאה ;גָעוװ םנּוּפ טסדָער , סָעװָאטַאק ףיוא טשִינ רָאג ,טּפָאלק-
 טיכ רַימ ןָעּכָאה ,ְךיִא גָאז ,הסֹוּכ ַא --- "? הסֹוּכ עטכָער ַא ,יז טגָאז ,טכַאמָעג:
 .רָעוַײל טיט רימ ןָעּבָאה שניפ ךידזַעלנ ּוצ ןּוא , טכַאמָעג ןעפלָאװ-רָעזַײל
 היה . ךָאנ ְךיִא ןַיּב , ְךיִא גָאז ,ןַעקנַאדָעג יר ַײּב רינ ,ןָעטּונָעג ןָעּפלָאוװ
 עניד'לזמ א רָעמּונ ַא ןיִא זיִא ליטַײצ רָעמּוא זַא ,רעדורב עדלָאג , ןעסַיוז
 ּכאה היא ןוא יי :רעזַײל רַאּכ ןַײלַא םהיֵא רַאפ ןֶע רָאװעג הלּכ ַא העש

1 : 

 סָאװ ןּיא .יֹוזַא יװ ,ףֹוס ןוַיּב ּכיֹוהנָא ןּופ השעט עצנַאג יד ןֶעּבעגֶעגרָעּביִא רהיֵאי
 ןַײק טוָאלַעגברּור טשינ , טרָערֲעג ןָעּכָאה ריּמ סָאװ ץלַא ןופ - ןוא ןָעוו .ןּוא
 רַימ לָאז טָאג 1 ןַײמ רִימ ּוצ טגָאז , היבט ּוד טפרָעה,י-- . ליפא רָאה
 יװ ,ז טגָאז ,ןַעדנָעװ ןּוא ןֶערהֲעק ךימ לָעװ ךיִא יװ ,ןָעפלָעה יקַאש
 ןַעּפורָעג ךיד טָאה 0 א סָאװ סָאד זַא ,טגָאזָעג רָימ טָאה ץ'רַאה סָאד
 ּוצ ןופרָעד טַאהָענ ארֹומ ּכָאה  ְךיִא 3 ןֶעד:ָעשז:ּפָאװ רָאנ ,טסיומוא טשִונ זיִא-
 ,רָיד קנַאד ךיִא ,םָעריֹוּבַא םיֹוא ךיז טזָאל הלילה רִימָאמ ,ןַעטכַארט
 עס 2 וָעטָאפ רֶענַידֲעצרַאה ,רָיד קנַאד ְךיִא , יז טגָאז ,ּוינַעטָאג
 ןַערָעטלַע ךיז לָאז יז , רֶעגיר'לומ ַא ,העש רָעטּוג ַא ןיִא ןַײז רָאנ יקַאט לָאז
 עי : יי ',הרש:עמורפ  םורָאװ ,דֹובּכ ןיא ןוא רו ׁשֹוע ןיִא םהיַא טיי
 א יי "א) םרא י- רָע שה רמ ןצ םהיש
 א ןעוועג ,גירנענַאמרָעד טכַאנ ןענעק א יַא טשינ ,ןַײז לחומ רָימ לָאז ,ויִא
 ;ש רָאג ,םָענַײק טימ ןעמוקסוא טנעקֶעג טשִינ ,ענ סֶענֶעגנייַא ןייַא ָענֲעד
 ַא ,רָוד קנַאדַא ,רהָאי ַערָעננעל ּוצ רהיא ,ליטַײצ רָעונוא סָאװ ,סָאד
 ּוד ,טגָאזָעג רַיד ְךיִא ּכָאה סָאװ ,יז טגָאז ,היבט ּונ !וינָעטָאנ ,רָיד קנַאד
 טנָאז ,טרָעשַעּב ויַאֹס זַא + ןענרָאז שנָעט ַא ךיז ףרַאדֶעּב ? רֶענייֵא שִיִקָעל
 זיַא'ס , ְףיִא גָאז , יארוַא סָאד --- . .,"ןַײרַא ּביטש בי ןַײלַא סָאד טמוק - ,יז
 ףרַאדֲעּב עמ ,קּוסּפ ןַײד רַיט גוט סָאװ, --- ..,קּוסּפ רֶעשּוריּפּב ַא ךָאד
 .רָוַײל , יז טגָאז ,ןֶענֶעבָערסיֹוא לּכ-םרֹוק ; הנוהה עי א טו ימ יק
 אלימ ;הנותה רֶעד ּוצ ןָעּבָאה ףרַאדֶעּכ ליטַײצ סָאװ ,לֵיטֶעצ ַא  ןָעפלָאו
 טשינ ךָאנ טָאה יז .ןָערֲער ּוצ סָאװ ָאטשינ זיִא - ,וז טגָאז , עליווָאפ ןופ:
 ,ד טגָאו ,טנַײה .,וליפַא ןָעקָאז רָאּפ ַא ,ןָעגָאז טסלָאז , טָערג םָעדָאפ ןַײק
 , רָעמּז ףיֹוא סנָעלעוו ַא סנַײא א הפוח רעד ּוצ םנָעדַײז א סנייֵא םישוּכלמ
 עטשרַעטנוא ךַילדַײלק ןוא רָאּפ ַא ס'עיטָאלפ ןּוא , רעטנַיוװ ףיֹוא ָערֶעדנַא םָאד

0 

 סגנרָאּכ ַא םָעניֵא ג ַײווצ א לָאז יז = לָיװ ,יז טגָאז ,ןָעלטנַאמ ןּוא
 ;ת=צ ףיוא םָעמַאילש טימ ןָעטּוגַא םֶענייֵא ןּוא .ןֶעכָאורַעד ןיִא ףיוא ץֶעק טימ
 :שטנָעה ,טָעסרָאג ַא ,ָץלֲעקילַאטש ,םִעקליק טימ .,ְךֲעלעוויטשש םִיּפָע טנַײה
 ןי- ו סָאװ ,ןגטרָאד ןעכַאז עגירָעּביא יר ןוא לָעקַיטגָאו ַא , ךָעלכיטזָאנ , ְךֶעליִק
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 ,רָעדנִיק עגיטנַײה

 ,רֶיד ּוצ סָאד טמוק יװ ---*.. .ןַעטַײצ עניטנַײה ןָעּבָאה ףרַאדעּב לֶירַײמ ַא
 :עטּבָאמש ָץבלֲעוַא ןּופ ןֶעפִיוװ רָאג טסלָאז ּוד ,ָעצדרָעס ַעדלָאג ,ךיִא גָאז
 4 ןָעשנֶעמ ןָעשִיוװצ ןֶעווָעג טשִינ ןִיּב ְךיִא , יז טגָאז ?ויִא סָאװ, --- !סָעקַאיל
 ֹזַא יװ ,ָעְקוָעּפעזַאמ ןיִא זניא ַײּב ןָעהָעוֲענ טִינ רשֹפֶא ּכָאה ְךיִא :

 ןיוׁש לָעוװ ךיא ,ףימ זָאל ,װ טגָאז ,ּוד ? ןֶעטַײל ַײּב ןּוהטָעגנָא טהָעג ָע
 ,השק-טשינ ,ויִא ,יז טנָאז ,ףלָאװ רֶעזַיל ;ןֶערֶער גנִידסלַא םהיֵא טִימ 0
 -טלָעװ עצנַאג יד זַא ןֶעלֶעװ טִינ ךיֹוא לא אמתסמ טעוו רֶע ,דִיגנ ַא רוי ַא
 ןֶענַיר שטָאה זָאל רױח טסֶע עט זַא ;ןוהט ּוצ םֶהיִא טִימ ןעּבָאה לָאז
 .,,"ררָאּב רֶעד רֶעּביִא

 ---+ ןַײרַא גָאט ןעסַײװ ןזַיּב טרֶערֶעגקֶעװַא .יֹוזַא  ןעּבָאה רִימ .,רּוצֹקּב
 .םָאל נוא רֶעטוּפ נּוא זָעְק לֶעסִיּב םָאד ,ּבַײװ ןַײמ ,ְךיִא גָאז ,ףיֹונָעצ םָענ
 ןּוא ןעש גנירםלַא יקַאט זיִא סֶע ;קִירָעּביֹוּב ןַײק לַײװרֶעד ןָערהָאּפ ךיא
 -רַאפ טשינ ןָעמ ןָעק , ְךיִא גָאז ,טּפֶעשַעג סָאר רָאנ ,םּורַא ןיא םּורַא ןַײפ
 זיִא טלֶעװ יר ---ףל המשנה : ןָעטרָאד טהָעטש יװ ,טַײז ַא ףיֹוא ןעגיֹוּב
 ןֶעװֲעג ךָאנ ויִא סֶע ,רֹוׁשה ךֹוחלּכ ,הירפ ץנַאנ נוא , טלָעוו ַא ךי

 קֶעוװַא ןִיּב נּוא ָעֹלֶעגָעוװ גוא דרָעּפ סָאד טנַאּפשַעגגייַא ְךיִא ּכָאה ,לָעקנומ
 עד ויא'ס) !ַאהַא ,קרַאמ ץפיוא קִירָעּביוּב ןַײק ןֶעמּוקָעג .קִירֶעּביֹוּב ןַײק
 ּבֶא טקָעטש ןָעמ ןּוא גנידסלַא ןייש טסַײװ עט (ןָעדּוי ַײּב רֹוס ַא ןַארַאּפ
 רימ ןָעּבָאה ןָעוװ ,היבט ּבר , בו בֹוט לומ, --- :ןָעטַײז ָץלַא ןּופ בוט-לומ
 ,ןֶעֹּבעל ,ךיִא גָאז , רהיֵא טלָאז לומ טימ --- '1 הנותחַא םׁשִה הצרי םִא
 ןַערְאַּבַעג טשִינ רָאנ ךָאנ זיִא ץטַאט רעד ,טגָאז ןֶעט יװ םיוא טמוק סֶע
 ,עטָאלּב,-- ... ךַאר ץ'פיֹוא ןֶעסְקַאווָעגסיֹוא ןהּוז רֶעד ןיֹוש זיִא . ,ןֶערָאוװענ
 טוּימ הקשמ ,היבט ּבר ,ןָעפלֶעה טשִונ רָאג ְךייַא טָעװ סֶע ,ַײז ןָעגָאז
 ץלַאמש יר -- *! ּבורנ:ץלַאטש ַא ,קילג ַאזַא ערה-ןיע ןַײק ,ןַעלֲעטש רהיֵא
 גָאז ,ןֶעגֶעווטְסֶער ןּופ רָאנ ,רָעּביִא טּבַײלּב ּבּורנ יד ,ְךיִא 0 םיוא טניר
 טא ,ןהָעטשּכָא טִינ הרבח ןּופ ןּוא ןַײז םִינ רױח ןַײק ןָעמ ןָאק ,ךִיא
 ,ךיא גָאז ,םיּתּב-לעּב רֶעצֶעּפּוהֶעי ענַײמ ָעלַא טימ ּבֶא ךימ ְךיִא גיטרַאּפ
 ִע ןייֵא נּוא טּבֶעלֶעג --- יח ,ןָעסַײּברַאפ נוא הקשט לַיֲעלג ַא ןַײז טָעוו
 ...!ןצּבק ָעיִלּוה --החמׂשו הלהצ :טסַײה סָאד

 ַיװ דנַיוושַעג ןּוא ףֶיג , רחסמ ןַײמ טיימ ךיז טגיטרַאּפֶעגּכָא . ,רּוצְקּב
 ,םייחל ךילסִיּב ּוצ רֶעדִירּכ ץטּוג טִימ ןַעמּונַעג ָךיִא ּכָאה ,ךולטנ ַײוװָעַנ
 ְךיִא ןּוא  ,ןַײז ּוצ רהַענ סֶע יװ ןֶערָעדנַא םָעֹד סנייֵא .ךיז טֶעווֲעשנִיוועגוצ
 רָאג .ךילהָערּפ גירָעּבעל םִײהַא קָעװַא ןַיב ןּוא טצֶעוָעגפיֹוא ךימ בָאה
 רָאנ ,טקַאּב ןװ יד ,ןָעֶּעל רָעטּוז ,רלַאװ ןיא יֹוזַא גירנֶערהָאפ . ןפולנּב



 מאס !ר ןּופ חיר רֶעד ,רָעמיֹוּב ןּופ ןַעטָאש רָעד דלַאװ ןָעטַײז ָעדַײּב ןּופ
 ןָאל ,ַעלֵעגָעװ ןיִא ףַארג ַא יו םיֹוא ךימ ְךיִא היצ , תושפנ-היחמ ,םָעֹנ
 ַײז ,םהיֵא ּוצ ְךיִא גָאז ,ןיוש הָעג :םָעצַײל יד ןַאמ-הרבח ןַײמ ךָאנ
 ךימ ךיא זָאלֲעצ ןַײלַא ןּוא -- טנעקַאּב ןַײז ןיֹוׁש רַיד ףרַאד גָעוװ רֶעד ,,ןַײלַא
 ג ניר'בוט-םֹוי ִפָע זיִא .ןֶעצרַאה ן'פיוא לירינּוננ ַא ריס גנַוז ןּוא לֹוק ַא ףייא
 "אוהש םינימאמ לכי, ,"זיתאיו, .: םיארונ םימי ןּופ ךילקיטש יז טגנַיז סֶע
 יר ןּוא ,ןַײרַא לַעמַוה ןיִא ףיֹרַא ןיהַא רימ קוק ְךיִא , 'ללה, ןופ ןּוא
 -- םימש םימשה ,ררָע רָעד ףיֹוא ָאד ךִיז ןעטנָאלּפ תובשהמ---ןָעקנַאדַענ
 ָףיִא טכַארמ יֹזַא ,ררָע יד נּוא --ץראהו ,טָאג רַאפ ןַענָעז ןָעלמַיה יד
 ,ןַעשנַעמ ןופ רֶעדניק יד ּוצ --- םדא ינבל ןָעּבֶעַעגקֶעװַא רֶע טָאה ,רָימ
 יֹורג רַצּפ ץָעק יד יװ ןַעסַײר ךיז ,רנַאװ יא פָאק ןָעגָאלש ךיז ןַעלָאז ַײז
 ..."ריטפמ, רַאפ נוא "ישש , רַאפ , תֹואּכג רַאפ יז ןָענָאלש ,,"שָאקסָאר,

 7 ףרַאדֲעּב עמ יװ ַײז ןהָעטשרַאפ תֹוּכמ ,היּוללהי םיהמה אל
 רַעּבָא ,ּונחנאו ,ַײז טי םּיהט רָע סָאװ תֹובֹוט יד רַאפ ןַעּביול
 רימ ןַעקנַאד ,ןַעּבָאה רַימ זַא ,ןָעטּוגַא גָאט ןייֵא ,טַײל ָץמָערֶא רַימ
 םּורָאװ ,םָאנ ּבָיל םהיֵא ּבָאה ְךיִא יּת ב ה א :ןָעגָאז נוא טָאג ןַעּביול ןוא
 ,רָעיֹוא ןַײז רימ ּוצ טגַײנ רֶע ,שָעּכָעַנ ןַײמ ןּוא לוק ןַײמ וצ טרעה רע
 ,תורצ ,תּולד ןָעטַײז ָעֹלַא ןּופ םּורַא ךִימ טלעגנ יר םָע יגּופ פא תֹעׁשּב
 ,גָאט ןָעלָעה ןָעטימ ןיִא המהּבַא טלַאּפ םָאד ; תוינערפ"קעלע
 םחנמ ןַימ ַא ,לומ-םילש ַא בֹורְקַא רהָאי רָעטּוג רָעד : טגָארט םָאד
 ש ןַײמ ְךיִא נּוא ,תֹויח עטצָעל סָאד ּוצ טסָענ ,ץָעּפּוהָעי ןוּפ לירנַעמ
 בוֹוּכ םדאה לּכ ,ןָעלַאפֶענ| ןיׁש יִא טלָעװ יד ,קֶע ןַײֵא יזפהּב

 ןַײרַא רֶע טְקיֹש טָאג טוהט סָאװ ,טלָעװ רָעד ףיֹוא תמָא ןַײק ָאטַינ
 ןוא טהָעטש יז יו ןעלטַײצ ןַײמ ןַעטָענ לָאז רֶע הבשחמ ַא ןָעפלָאװירָעזַײל
 ןעביול רָיד לו ךיִא ,ףדֹוא לָאמ ַײװצ ךיִא גָאז םּורָעד ,ּםהָענ
 רָימ ןַעמּוקָעג גּוא ן'היבט ףיוא טקּוקֶעג םּורַא ךיז טסָאה ּוד סָאװ ., וינֲעטָאנ
 ְךיִא זַא ,רנַיק ןַײמ ןּופ תחנ לָעקיטש ַא שטָאח ןָעּבָאה לָעװ ,ףלַיה ּוצ
 ץמ'תיבה-סעב א ןַעפָע : יז ,םשה הצרי סָא ,טסַאנּוצ רהיֵא ּוצ ןֶעמּוק לֶעוװ
 טימ סענרַאשו;ּפש ָעלּופ ,טָערג טימ סַעּפַאש ץליפ ,ןָעטַײרג םָעלַא ףיֹוא
 תופיע טימ ןעגַײטש עלופ ,םטכַאמעגעַא טימ גּוא ץלַאטש רֶעגַיר'חכּפ
 ָּארַא סנַײט לֵידרֶעַפ סָאד ךִיז טוָאלַעצ םִי;צּולּפ .+ . םָעקשטַאק ןּוא ונָעג
 ןיִא ןיּכ ךיִא ּואוו ןּוהט קּוק ַא ּפָאק םָעד ּביֹוה ךיִא ָערייֵא גּוא גרַאּב ַא
 ןיא ךִילּפָעט ָץגירַײל ָעֹלַא טַימ רָע רָער ףיֹוא ןיֹוׁש ךיִא גַיל , טלָעװ רער
 :סיֹרַא ןֶערַײל טיט תורצ טימ םייק ! רומ ףיוא עלֶעָעוו סָאר ןּוא ףילנַירק
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 ,רָעטנרהַעצ ַא , רֶענֲענָארּבעצ ַא ןענאטשַענפיוא ןוא ףיז טָעקשטַארַאקעג
 ּוד םסלָאז ןָעקנּווֶעגנייַא . לידדַעּפ םּוצ ץרַאה רָעטִיּב ןַײמ םיֹוא ְךיִא זָא;
 ,טּפַאש הירּב ַא ןֶעוַײווֲעּב ,לזמ םִילש ,ןָעטֶעּבֲעג ףיד טָאה רָעװ ,ןָערַעװ
 ימוא ,ךיִא גָאז ,רעיש ךימ ּוד טסָאה !ּפָארַא גרַאּב ןָעפיֹול טסנָאק ּוד זַא
 לעיפִיו טלַײהמעגנייַא םהיֵא ּכָאה ְךיִא ןּוא .יַארטשַא ּוד ,טכַאמָעג ךילקילג
 רֶע זַא ,ןָענַאטשרָעפ ןַײלַא םינּפ ַא טָאה רּוחּב ןַײמ . ןַײרַא םֶהיֵא ןיִא זיִא'ס
 ,עררָאמ יד טזָאלעגּכָארַא ןָענַאטשֶעג ,הׂשעמ עסּואמ ַא טּפיטשרַעּפ ָאד טָאה
 וצ ךיִא גָאז ! רָעכַאמנַעטַאװ רָעד יד טּפַאח --- .סיֹוא םהיִא קלָעמ שטָא
 ףלה ןּיא םילּכ יד ףיֹונּוצ םָעַנ ,ָץלֲעגָעוו םָאד טכָערּוצ ךַאמ ןיא םֶהיֵא

 יז ּוצ ךיִא נָאז ,ןמיס רָעטּונ ןַײק טשִינ .רָעטַײ
 םִיהרֶעד ןיִא ןָעפָארטַענ טשינ ךיז טָאה סֶע יצ ,ארוט ּכָאה ְךיִא =
 טסרֶעװ ַא ךָאנ ּכָא דהָאפ ךיִא ,הוה-ךּכ ...1 קילנמיא רָעַײנַא םִיּפָע
 ךַאילש ןָעטימ ןיִא 0 הק בת ןס מה טשִינ ןיוש .,ַוװצ
 ךיִא .הבקנַא ןופ טלַאטשַעג םֹניִא שנֶעמ ַא רימ ןֶענַעקַא ךַײלג טהָעג
 רַאפ טשינ םַײװ ףיִא ,, לַעשַײצ : ןייֵא ךימ קיק רעה ּוצ רהָאּכ
 יז בָאה ךיִא זַא ,ןעצרַאה ןִיִא ןְעסִירנּבָא רָימ ךו טָאה םִע רָאנ ,סָאװ
 סָאװ !ּוד ויִאֹס ,לעטַײצ :ןָעגָאװ ם'נופ ּפָארַא גנורפש ְךיִא , ןהָעזרֲעַד
 זיִא םָאנ .ןַײ ץא טימ זלַאה ץפיֹוא טשִינ רָימ יז טלַאפ ? ָאד ּוטסוחט
 ,ז טגָאז ,יֹוא, --- ? ּור טסנַײװ סָאװ ,ענַײמ רָעטכָאמ ,ךיִא גָאז ,ריד טִימ
 רימ זיִא םִע .ןֶערהֲערט טַימ ךיז טשַאוועּב ןוא ..."!ָץטַאמ ,ץטַאמ
 סָאװ --- .ןֶעצרַאה םַײּב טמָעלקרַעפ ןוא ןֶעניֹוא יד ןיֵא ןַערָאוװַעג רָעטסנִיּ
 רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ? ר ריד זיִא סָאװ + , רַימ גָאז , רָעטּכָאט , רַיד זיִא
 :לוק ןייֵא ןיִא ַז ןוא ,ױ שיק ,ז 8 ,װ טעלג ,םּורַא יז םָענ ןיא
 גָאב ןָעטַירד םָעד ,יז טגָאז ,רעַײרטַעג ,רֶעגַיצרַאה ,עטַאט ,עטַאט, --
 ,יי"!רהֶאי ָעגנּי ענַײמ ףױא ,יז טגָאז 5 מחר ּבָאה ,טיורּב לָעקַיטשַא

 . ןָעדָערסיֹוא טשִינ םרָאװ ןַײק רהָעמ ןָאק ,ןִיווֲעג רַאפ ךיז טהָעגרָעּפ ןו
 ָאר סָאװ ,ןיֹוש ךַימ םיֹוטש ְךיִא ,ךיִא טכַארט ,רָימ זיִא הָעוװ ןּוא ְךֶא זַא
 ףרַאדָעּב סָאװ קכפ ןַײק ןָעגָארטֶענקֶעװַא ךימ טָאה חור רֶעד }זיִא
 סָאװ ,ָץלֶערַאנ ,ּפָאק םַײּב יז טָעלג ןיא ,רהיִא ּוצ ךיִא גָאז ,ןענַײװ ןַעמ
 ריד םָעוו ץמ .,ןַײנ זיִא ןַײנ ,ְךיִא גָאז ,ףשפנ-הממ ?ןַענַײװ ןָעמ ףרַאדַעּכ
 רער ףיֹוא רֶעֹּבֲעל ןּוא גנולַא| ןֶעגנַײהנָא טשִינ רָענַײק הלילה דלַאװג טימ
 םּוצ יװ טלָאוװָענ ;יקַאט הבוט ןַײר טנַײטַעג , ְךיִא גָאז עא יי יי
 ,אמּהסמ ?ןּוהמ ןעמ לָאז סָאװ ,ןֶעצרַאה םוצ טִינ רָיד זיִא'ס אֹלֶא : ןֶעטְסֶעּב
 ,ץטַאמ ,ַװ טגָאז ,רַיר קנַאר ַא, -- ...טרָעׁשֲעּב טשינ ויִא  .ךיִא גָאז
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 םּבױה ןּוא זלַאה ןפיֹוא רָעדִיװ רַימ טלַאֿפ ןּוא . ,"ּוד טסלָאז ןָעּבֲעַל גנַאל
 זָאל רַעַּכֶא --- . ןָערהָערט טיט ןָעסַיג .,ןָענַײװ וי די ןַעשיק ּוצ ן :

 ָךיֹוא ןעק ןַעפַע ךילפערק --- לכה לּכה ,ךיִא גָאז ,טנַײװעג ּונֲעג ןַײז ןיֹוׁש
 ןַערהָאּפ רַימָאל ןּוא ןַײרַא ןעגַאװ ןוא ,ףיא גָאז ,ךירק ;ןָערָעװ סָאמנ
 ! םָאװ ערֹוי ימ ןַעטכַארטרָעּכיִא ןַעטרָאד טָעוו ,ךיִא גָאז , עמַאמ יד ,םִַײהַא

 ןּיא ןַײרַא ןענָאװ ןיִא טצָעעגנַײרַא ָערַיֹּב יז בָא רָימ ., רּוצְקּב
 הישק :ר .רָעהַא ,ןיהַא ,דַײר טיט יז ןָעליטשּוצנייַא ןַעּביֹוהֲעגנָא ּבָאה ךיִא
 הלילה ַײברָעד ,ְךיִא גָאז ,ןָעּכָאה רִימ ; יֹוזַא ךָאד וי ,ךיא גָאז ,ןיּפרָעד
 רֵיט ,המא םָעד עדוי ויִא טָאג } טַאהֲעג טשִינ הבשהמ ץטכַעלש םוׁש ןַײק
 םָע יא נ רניקַא ןָענָערָאוַעּב הרצ-תַעל ,רֶע טגָאז ַײװ ,טלָאװַעג ןעבָאה
 בָאו ,םרָעשָעּב טשִינ ;} ױזַא טָאג טסַײה ,ךיִא גָאז , אמתסמ ,טשִינ ךִיז טזָאל
 עט'תיבה-לעב ַא ןֵערעוװ , ןַעטַײרג ץ'פיֹוא ןָעמיק ,ענַײט רָעטכָאט ,רַיר , ףיִא
 ףיוא ,ְךיִא גָאז ,ןַעּבֲעלרַער תחנ לָעקִיטשַא זנּוא ןּוא ,םטּוג םָערלַא ףיֹוא
 טכַאנ יה גָאמ ,ךיא גָאז ,עינַאװַערָאה רָעזנּוא רַאּפ ,ןֶערהָאי ָערֶעטְלַע יד
 רָאנ ,תולר רָאנ ,טּונימ ָעטּוג ןַײק ,טנַאּפשָעגנייֵא עקשטַאט רֶעד ןיִא
 ר םנָאו ,ץמַאמ ,יִא, ,..!םּורַא ןּוא םּורַא לזמ-םילש-םילש רָאנ ,תיקחר
 רַאפ ,ו טנָאו ,ןֶעלַעטש ךימ סו ךיִא  ,ןַײװַעג ַא טִימ רֶעדִיװ רָימ ּוצ
 םָאװ - !"...  ןַעּכָארג ְךיִא לָעװ ררָע ,ןָענָארט ְךיִא לָעװ םַײל ,טסנעִיד ַא
 ,םִיּפָע ןַער רַיד גָאז ךיִא ,רהיֵא ּוצ ְךיִא גָאז ,לָעדַײמ שירַאנ ,ּוטסנַײװ
 רַעטיּב ויִאס ,ךיִא גָאז ,טַאלג ?רָיד ּוצ תֹונעט ּכָאה א יצ ? ַעלֲערַאנ
 טִימ םיֹוא ףיֿמ םעּומׁש ,ץרַאה סָאד סיֹוא רימ ךיִא רָעֹר , רַעטסניפ ןּוא
 ,ויִא רֶע ןר;מ טימ טרהִיפ רֶע יֹזַא יו ,םלוע לש ֹונֹּב - ץמימ ,םהיֵא
 םיוא ףױ טנַײּפ ,רָימ ףיֹוא תונמחר טָאה ,ןמחרה-בא ןייֵא ,ָךיִא גָאז
 ךיו טנָעכָער , ךיִא גָאז ,רַײר יד רַאפ ןָעּפָארטש טשִינ לא ,רָימ ןֶענֶעַק
 ,ךיא גָאו ,אמתסמ רָאנ !םיקו-יח ַײרש הָענ ןוא ןָעטַאמ ַא טימ ַיװ
 רָימ ןּא ,ךיִא גָאז ,ךיֹוה רָעד ןיִא ,ןָעּביֹוא זיִא רֶע ; ןַײז ּוצ יֹוזַא ףרַאדֶעּב
 ,ןענָאו רַימ-ןָעוומ , ררֶע רָער ןיִא ףעיט , ףעיט , רע רָעד ןיִא .ָאד ןָענֶע
 ןָעלָאו רָימ זַא םּורָאװ ,טבָערֶעג ויִא טּפשמ ןַײז ןּוא טכָערָעג ויִא רָע זַא
 ןָער ְךיִא ןּב ,קירוצ רָערָיװ ָענענייֵא סָאר יקַאט ןָעסעּומש ןָעלָעוו
 , טסַײה םָאװ ?ְךיִא רָעדליפ סָאװ ?ְךיִא ַײרש סָאװ ?רַאנ רָעסיורנ ןַײק
 ,ררָפ רֶעֹר ףיֹוא ָאד םּורַא ָעשזיּפ סָאװ ,לימרָעװ ןַײלק ,ךיִא ,ְךיִא גָאז
 םלֹוע-לּת ַא רָימ ןּופ טכַאמ ,רָאנ לָיװ טָאג זַא ָעלָעטְנִיו טסָעדניט ַא םָאװ
 ןּוא לכש ןָעׁשַירַאנ ןַײמ טִימ םּודַא ךימ ְךיִא לָעטׁש , ןיע-ףרהּכ ןייֵא ןיִא
 ,אמתסמ !סנַײז לימלָװ סָאד רחְפ ּוצ יֹוזַא יװ תֹועד ןֶענָאז םהיִא לָיװ
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 . רָעדנַיק ַעגיטנַײה

 גיצרעפ 1 תֹונעט ָאד טפלעה סָאװ ,יֹזַא ןַײז ףרַאדֶעּב ,יֹוזַא טסַײה רֶע זַא
 ,םירפפ ץגילַײה יד ןיִא זנוא ַײּב ןָעּבִירשַעג טהָעטש יױזַא , ְךיִא 2 ,גָעט
 רָעטּומ דעד ַײּב ןעפַאשעּב רָע ניק סָאד רֶעדייֵא םָעד רַאפ געט גיצרַעפ
 0 ןָאל ,ינולפל ינֹולַּפ תֹּב :םיוא טַײרש נוא ךָאלמ ַא טמיק ,ְךיֹוּב ןיִא

 בצק רָעֹד ףלָאװ-רָעזַײל ןּוא , ץחרז ןּב לַיצֶעג ןַעטהַענ רָעטכָאט ס'היבט
 טָעװ םנַײז : ןֶעבַײלג ןַײז ךיז יא ׁשרֶעדנַא ץִיגרָע ןָערהָאּפ ןַײז להֹומ זָאל
 ,גּוװ ןַײד ןעקִישּוצ טָאנ זָאל ,ְךיִא גָאז , ריר ןּוא עי ַא טשִינ םהיֵא
 ,ךיִא גָאז !ןֹיצר יהי ןּכ ,ןמָא 1 ;טסביג םּוצ סָאװ ןּוא ,סטכָער א םִיּפָע רָאג
 ןֶעּפַאח רהיֵא ןּופ ןיוש לָעװ ְךיִא , ןעַײרש טשִינ יא .טטָאה לָאז עמַאמ יד
 ..י!קסּפ ןָעטּטַא

 ד טנַאּפשץנסיֹוא ,םִַײהַא ןֶעמּוקָעג ןָענַעז רימ ,רּוצְקּב
 ןייֵא ןעטבַארט  ּוצ סִיַפָל זָארג ץפיוא ּבוטש רָעד ַײּכ ךִיז טצֶעזֶענקֶעװַא ןּוא
 יּבַא , טכאנ ןייֵא רנֲעזיֹוט ןּופ השעמ ַא ּבַײװ ןַײמ רַאפ ןֶערהָעלקסיױא ,הצע
 יד ,ןָעּנָעלרָעמוז ,ךַז טצָעז ןּז ַיד ,ךילטכַאנ רַאפ ,חדצ ַא ןופ סיֹורַא
 עג , ליררָעפ סָאד ,ןָעקַאװק ןָעטַײװרָעד ןופ סָעּכַאשז
 ,ץרֶערֲעשט רֶעד ןופ ןְעטּוקָענ סָאװ רָאנ ,ךיל'המהּכ יד ; זָארג ןעטישטש
 םּורַא ;ןעקלעמסיוא ַײז לָאז ןַעמ ןֶעטרַאװ ןּוא םרֶעּבִיצ יד רֶעּביִא ןהָעטש
 ןּוא יֹלַא רימ ץיז ךיִא !ןרערױגַא רָאנ -- טקָעמש זָארג סָאר םּורַא ןּוא
 רעד גולק יװ השעמ-תעשּב ריט רהָעלק ןיא גנירסלַא םָאד טכַארטעּב
 םָעכִילמיִא זַא יֹוזַא ,םנַײז לִיטלֶעוװ סָאד ןָעפַאשֶעּב סָאד טָאה םלֹוע לש ונֹוּבר
 ןַײז ןֶענִיררָעּפ ךִיז לָאז ,המהּב ַא לירבהל וי ןֶעשנֶעמ ם'נופ ,ׁשִינֶעפֶעׁשֶעּב
 הָענ-- ןָעסֶעופ ףױ טסלַיװ ,המהּכ ,ּור !ָאטשִינ זיִא טסיױמּוא - םיֹוְּב
 ,ּוב !ךילרעדניק ןּוא ּבַײװ טימ רּויַא סנרפמ ַײז ,ףלימ ּבֵיג ,ךיז קלָעמ
 ךילּפעט יד טימ קִירּוצ ןּוא ןַיה לָאט ָעֹלַא ףיֹול --- ןֶעַײק טסלַיװ  ,לֵירְרֶעּכ
 לע טשַא טסלִיװ ,לידבהל ,שנעמ ,ּוד ןעבַײלגטפֶעד ןּוא ! קִירָעּביֹוּב ןַײק
 ,ףילגירק יד טימ ךיז גָארט ,תֹומהּכ יד קלָעמ ,ַעוָארָאה הָעג -- טיֹורּב
 :הָירּפ לא ךיז ּפַעלש ןּוא לִידרֶעַפ סָאד ןַאּפש ,ָעֵק ףאמ , רֶעטוּכ גָאלש
 יד ּוצ ךיז קּוּב ןּוא ךיז גַײנ ,םָעשטַאד יד ףיֹוא קִירעּביוּב ןַײק .ןָעגרָאמ
 3 ןעכ;למיא ַײז ףךירק ,ַײז הפנח ,ַײז ּוצ לעכַײמש ,םִירִיכג רֶעצֶעפּוהֶעי
 2 יח ,ןָערַירּפוצ ןַײז ןֶעלָאז ַײז גנּוטכַא ּבִיג ,ןַײרַא המשג רֶעד ןיִא רָעדנּו
 --1 הנּתשניהמ : הישק ַא ךָאד טּכַײלּב יַא ..! דֹובּכ ןיִא ַײז ןֶערהָידנָא טשִינ
 :םרָעַײז ןופ .ןָעוָארָאה ףיַארַעּב היבט א ,ןָעבִירשֶעג םָאד טהָעטש ּואח
 ! ןיִא סָאװ ,ךָאנ טּפָאלש ןַײלַא טָאנ ןֶעוו הָירּפ .ץינַאג ןְהָעטשּפיֹוא ,ןֶענעוו
 ןּוא .זעַק לֶעקִיטש שַירפ ַא ָעוַאְק רֶעד וצ טקניּפ ןַעגָאה ןָעלָאז ַײז ידכּב

 ,םִיּפ ייװצ ףיוא טֶעטנֶעּפִע

 ָע
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 ןַעסירָעגסא בױהמ ןַיּב ךיִא זַא ,ןָעּבירשַענ סָאד טהָעטְׁש ּואו  רֶעטוּפ
 יד ,ַײז ןוא .ןָעּכיורג טִימ שילָאקא ,קינּפורק ןָערָעטיש ַא ּבעילוצ ןָערַעוו
 ,םָעׁשֹטַאד יר ףיֹוא רענַײּב יד ןָעהּורסיֹיא ןָעּכרַאדֲעּב ,םיריננ רֶעצֶעּפּוהָעי
 מארק אקור ןַעסֶע ןּוא רעַאװ טלַאק ןיִא דנַאה ןַײק ןּוהט טשינ
 ְךיִא ןיּב ? ןָעטָאטרָעװ טיט םיצנילמ ,םָעשִינק ָעּוג אקוד ןּוא ךִילָעקשטַאק
 כי רשֹוי ןַײק ןָעווֲעַנ טשִינ ןָעד טלָאװ {ַײז יװ דא ַאזַא טשִינ ןָעד
 ?עשטַאד ַא ףיֹוא רֶעטּוז ןייֵא שטָאה ןָעצ וי ךַיז לָאז היבט זַא
 יקַאט ? תֹוּמהּב יד ןָעקלָעט טֶעװ רָנװ + רַעטופ ןּוא זָעק ןָעטהָענ ןָעמ טָעוו
 לא ךמ ךַאלַעצ ְךיִא ןּוא - . . ךיִא ןַײמ קט רֶעצֶעּפוהעי יד ,ײ
 לֶאו טָאג זַא :לִיטרָעװַא טלָעװ יד טגָאז יװ ,קנַאדָעג םֶענָענּוטמ ַאוַא ןופ
 -- ...םינּפ רֶעדֹנַא ןייֵא טַאהָענ טלָעװ יד טלָאװ , ןנָאראנ יד 6 רָאה
 נ םַײּב ןָא ךימ טּפּור רֶעצִימֶע ךיִא רָעה *!היבט ּבר ,דנָעבָא ןָעטּוג ַא,
 לע טָאט רַעטנַאקָעּב ַא -- קקַא 'יהט ְךיִא , םּורַא ךימ הָערר ָךיִא
 ,ךיִא גָאז ,אּבה-ךּורּב --- ,ץְקוֲעטַאנַא ןּופ גנוירעדַײנש ַא ,ליוומַאק
 סטָאג ףיוא לָעטָאמ ץיז ,ץהישמ ןָענהָאמרָעד לָאז עמ ,טמּוק לעצאק
 יד טימ ?  םּוק ךיִא יו, -- ? רָעהַא םִיצּולּפ ּוד טסמיק יװ ,ךיִא גָאז ,דרָע
 ןָארג ןפיוא רַימ ןֶעֹּבֲענ קָעװַא ףיז טצָעז ןּוא רֶימ ּוצ רָע טכַאמ --- "םופ
 ָךילּפֲעמ יד םִיט םּורַא ךִיז ןָעהַערד ךילדַײמ ץנַײט ּואו ,ןיהַא םקיק ןּוא
 ,היבמ ּבר ,ְךייַא ּוצ ננַאל ןיוש ךימ ּביולק ְךיִא, -- . ךילגירק יד טימ ןוא
 לָעקיטש ןיֵא ג טשינ טַײצ ןַײק ץלַא ּבָאה ךיִא רָאנ ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ
 ןַײלַא טנַײה רימ ןַיּב ְךיִא מעג ַערֶעדנַא סָאד ,טזָאלֲעגסיֹורַא טַײּברַא
 םרָערַײנש ָעלַא ,גּונָעג םשה-ךּרּב ןַארַאפ זיִא םַײּברַא , רֶעדַײנש ַא ךִיז רַאפ
 ;תונותה ןּופ רֶעמּוזַא ךשט זנּוא יב ויִא'ס ,טַײּברַא טִימ ןָעפרָאװרָעפ ןֶענעז
 טכַאמ ץֵעגַײש לֵַיסֹוי  הנוהח טכַאמ שטַאפנָאפ לִֵירָעּב
 :םִיּפ לַעקנָעַי ןהנותח טכַאמ ָץקיֵאַאו לָידנָעמ ןהנותח
 ריִאמ ןהנתהה טכַאמ לָע גרָאג הׁש מ ;הנותח טכַאמ שטַאּק
 ןּוא הנותה טכַאמ קָעשָאל םייח ןהנותה טכַאמ ָץווָעּפָארּק
 יד -- "!הנותח ףא טכַאמ הנטלא יד ָץכָעּבּוהַיר ט ּוליפא
 ָהָאנ טלַאה רָעניֵא ְךיִא רָאנ ,הנוהח טכַאמ ,ךיִא גָאװ ,םלָעװ ַעצנַאג
 ,ןַײנ, --- ...טָאנ ַײּב טרֶעװ טשִינ ְךיִא ןיּּב אמתסמ ןַײּברָעד טשינ
 טָאה רהיֵא ,ןָענֶעז ףולרַײמ| יד ּואו ןיהַא טקוק ןוא רַימ ּוצ רֶע טנַאט
 ןעטלַאהָעג ףױא רהיִא טלָאװ ,ןָעלָלװ םלָאז רהיִא ;הינמ ּבר ,תֹועמ ַא
 ,יעיהד -- "...ףיַא ןָא רָאנ ךַיז טרנַעװ סֶע ,ןָעכַאמ הנותה ַײּב טציִא
 -- { ןעלטַײצ ןַײט רַאּפ ךורש ַא ּוד טפנַײמ רשפא { םּורַא ואו ,יִא גָאז



 . רַעדניק עגיטנַײהי

 +ךּורש ןָעטכָערַא סִיּפָע שטָאה --- .רַימ ּוצ רָע טכַאמ "!ןֶעטסָאמַעג יו
 טנַײמ רָעמָאט ,ןַעׁש ןַײז טָעוו סֶע השעמ:תעשּב רַימ טכַארט ןּוא . , היא .גָאז
 טרָעפטנֶע *! גידנעקַאנק גוא גידנָעקַאשט ,יי!בצק םָעד ףלָאװ-רעזַײל רַעי

 .ןַענָעז ךַילדַײמ יד ּואוו ,ןיהַא וי טקיק ןּוא ןֹושל-רֶערַײנש ףיֹוא רַימ רַע
 ןיפ , םהיֵא ךיִא נָערּפ , רֶענַײד ףודש רָעד ויִא ,לשבל ,ןָענַאװ ןופ ---
 ָהיִא לַיװ ,ךיִא נָאז ,ָץקטַאי נס טקעמש רֶע ּכיוא ? ןַעטנַאק ערעסָאזו -

 טּביֹה רֶע .,רֶע טגָאז ,הלילחו םח,---!ןָעהַעז טשִינ ,ןָערָעה טשִינ רָאנ
 רהָעְו ,היבט ּבר ,םהיִא טנֶעק רהיִא ;ַעקטַאי טימ ןֶעקַעמש ןָא טשינ
 ָךָאנ, ---+ךַאז ץכַײלג ַא םִיּפָע ,ףיִא גָאז ,שטָאה סָאד זיִא ..,"םונ

 עמ יװ ויִא'ס ;ךַײלג טשינ ויִא ךַײלג ּיצ ךַײלג ,רֶע טנָאז ,ךַײלג ןימא
 ןיִא עשו-רֶעװ .,."!טײנָעגפיֹוא נוא: ןָעטִינשָעגוצ -- תמשאו לינא ,םגָאז
 טכַאט {ויִא ךודש רעד רֶעוו, --- ? ןעכרָאה רַימָאל ,ְךיִא גָאז , ןידש רַעד
 ,היבט ּבר ,ךימ רהיֵא טהָעטשרָעפ ,,ןיִא ףּורש רֶעד } ןיהַא ץלַא טקוק ןוא רע

 ןיב יװַא ,טרָערֶעגסיוא רּונ רימ םָאד טָאה רֶע ַױװ ..."ןלא ְךיִא יקַאמ
 רֶע ןּוא ,רדָע רֶעֹד ןופ , רֶעטְהִירּכֶענּבָא ַא יו , ּבשָעגרָעטנּוא ְךיִא
 ,ןָערָערנא ןֶענֶעְקַא רֶענייֵא ןהָעטש .ןָעבִילּבעג רומ ןֶענָעז יֹוזַא ןּוא .,רָימ ךָאנ-

 ָהיִא גָאז ,ןָערְאװָעג ענושט טויב ּודיצ ,ןָענהָאה יד יװ טלערָאר רֶעננָא
 ,ןכרש רָעד ןַײלַא טוָיּב ? ןָענִיז ם'נופ ּפָארַא יֹוזַא טַאלנ טיּב ּוד יצ ,םֶהיֵא:

 טימ הנותה ָענֲענייֵא ַא טסַײה סָאד ,ןהה רָעד ןַײלַא ןוא ןתוחמ דָעד ןַײלא
 ןיֵא טרֶעהֲענ טשִינ םָעכלַעזַא  ,ךיִא גָאז ,ךָאנ ּבָאה ְךיִא { רמז-ילּכ ָענֶענייַא :
 רהיֵא סָאװ סָאד, --- !ךּורש ַא ןָערָער ןַײלַא ךיז לָאז רּחֹּבַא זַא ,ץיגרַע
 ָערָעונּוא ןַעזָאל ,עגושט ןיּב ְךיִא זַא: ,רימ ּוצ רֶע טכַאמ ,היבט ּבר ,טגָאז:

 ַעלַא ַײּב א רָימ רהיַא  טנַעט ,ךָאנ ןַיּב ךיא ,ןֶערַעװ עגושמ םיִאנֹוׁש
 לָא עמ וַא ,ץעגושמ ,רֶע טנָאז ,ןַײז טשִינ רָאג ףרַאדָעּב עמ } ןעקנַארָעּבו

 זיִא סָאװ  ,ףלָאװד 0 0: ,רהיִא טָאה ןמיס ַא  ןָעלטַײצ רֶעִייַא- ןַעלַעוו
 ּו ןָעמהָענ טלָאװעג יז טָאה ,טדָאטש ןיִא ונּוא ַײּב דיגנ רָעטסֶערג רֶעד-
 2 סָאד !רֹוכ ַא ןיֵאס טנַײמ רֹהיֵא ...טהָענ וא טהָעטְׁש טי
 ןּהֶא ןַײלַא ,טגנָאז רהיִא סָאװ סָאד ןוא ,,.!ןוש טסַײװ ליטדַעטשי
 ,ךָאד טנֶעו רהיִא ; ְךייַא ףיֹוא , רֶע טגָאז ,שּודחַא רימ זיִא ,ןכדשַא-
 ףרַארֶעּב ליֹומ ןיִא רֶעגנופ ןַײק ירָאטַאק סָאװ דּוי ַא ָאי םִיּפָע ,היבמ ברי
 נלט סָאװ רָאנ ...ןָעמַײּבּפָא טָעװ רהיֵא ,ןָענַײלנַײרַא טשִינ ְךייֵא ןעמ -
 :יװַא ןיִא ,רֶע טנָאז ,ָעטכִישַעג רַער  ןופ השעמ יד ?ןַעסָעּומש ַץננַאל-
 ןֹוש טרָאװ סָאד ןֶעּכֶענֶעג ךיז ןָעּבָאה לעטַײצ רָעטכָאט רֶעייֵא ןוא א
 רַעסָעמ א ..."ָעטהָענ- ףיִז ןַעלָאז רימ זַא ,רהָאיַא רָעְכָעה ןיוש ,גנַאלּכ
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 רהָעמ ףסא ןָעייַעג רימ טפָאװ ןַײרַא דַימ טצָעז דָעצִימַע ןֵעװ ןָעצרַאה ןיִא
 ,רָערַײנש לָעטָאט , רָע טסוק יו א : רָעטְרָעװ ָעגַדָאר יד יװ אחִינ
 :םירוּכד רַאפ סָאד זיִא סָאװ ,תינשהו :םָעדייַא ןייֵא .רַאפ ץהיבט ּוצ
 :ָאז ַײז וַא ,טרָאוו סָאד 7 6 ךַיז ןָעּכָאה ַײז
 ךֶא ךימ ךיִא דא ןיּב ּואוו ןּוא 9 ףיו ןעל
 ןַײמ ףיֹוא ןָעגָאז ּוצ הער לַעקְוטשַא ךיֹוא ךיִא ּבָאה םִיּפָע ;םֹהיֵא ּוצ
 רָע טכַאט ,הלילחו םו הע---?טשינ 2 ןיֹוש ןָעט טגָערפ ךִימ ּוצ ,דנִיִק
 ףיא יװ יֹזַא ,ןָעדָערֶעּכיִא ךייַא ּוצ ןָעמּוקָעג יקַאט ךָאד ךיִא ןִיּב ףיֹורָעד
 םָאװ רָעטכָאמ רֶעייֵא ּוצ ךיז ט'נכרש ףלָאװ-רָעזַײל זַא ,טרֶעהרֶעד ּכָאה
 ..."ּכעיל יו ּבָאה ְךיִא זַא רהָאי ַא רֶעכָעה .ןיֹוׁש ירָאטַאק
 8 לָעטָאט טסַײה ּוד ןּוא , .לעטַוצ רָעטכָאט ַא טָאה היבט זַא ,ךיִא
 רנַײּפ יז טסלָאז ּוד ,רהיִא ּוצ ּוד טסָאה סָאװ טנַײה ,רָעדַײנש ַא טָיּב ןּוא
 רָאנ ןַײמ ְּךיא ,ְךיִא ןַײמ סָאד טשִינ ,רָע טכַאט ,ןַײנ, -- יי .?ןֶעּבָאה
 ּבעיל ּבָאה ְךיִא זַא ,ןָעלהֲעצרֲעד טלָאװָעג ךייַא ּבָאה ךיִא ,שרָערנַא םִיּפָל
 ,רהָאי ַא רָעכָעה ןיֹוּפ ,ּבעַיל ךימ טָאה רָעטכָאמ רֶעייֵא ןּוא ., רֶעטכָאט רֶעייֵא
 ,רָק טנָא ,ךיִא ּבָאה ,ןָעמהָענ ךיז ןֶעלָאז רָימ טרָאװ סָאד ןָעּכֶעגֶעג ךיז
 טנַײלָענּבָא ץלַא רָאנ ,ןֶערָעררעּביִא ְךייַא ַײּב ןַײז טלָאװָעג לָאמ ָעכִילטִע
 ףיֹוא ךִילּברֶעק עבִילטֶע ןֶענָאלשפיֹונּוצ רָימ לָעװ ְךיִא זַיּב ,רָעטֶעּפש .ףיוא
 ,ןַײז ּוצ רָעהֲעג סֶע ַיװ ךז ןֶערַײלקסיֹוא טשרָע םָעדכָאנ ןּוא .ןישַאמ ַא
 טִימ ןעמײטסָאק ַײװצ טָאה ןָעטַײצ ענוטנַײה ל'רּוחּב ץדַאיל ַא םּורָאװ
 ,םהיִא ּוצ ְךיִא ךַאמ ,ןָערָעוװ רהיִא יי ּוּפט --- . .."ןָעליֹוזמַאק עכִי למָצ
 ,הנוהח רֶעד ךָאנ ןוהט רהיִא טָעװ סָאװ ןּוא !לכש ןָעשרֶעדנִיק רֶעייֵא טיט
 ןְעווָערָאה טסָעוװ ּוד יצ טא יד ףיֹוא ןהָײצ יד ןָעפרַאורָעּפ ---
 ךייַא ףיֹוא ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,ע,-- ...!?ןָעליֹומַאק טימ ּבַײװ ןַײד
 ּוַא ,ןַײמ ךיִא ! ןָענָאז םָעבלֲעזַא טלָאז רהיִא ׁשּודח ַא ,היבט בר ,רָימ זיִא
 רֶעיױמ םֶענָענייֵא ןַײק ,רָימ טכַאד ,רהיִא טָאה טַאהָעג הנותח טָאה רֹהיִא
 -םָאװ ,ףשפנ-הממ , , ,ךָאד רהיִא טהָעז ןֶענַעווטכֶעד ןּופ , טַאהָעג טשִינ ךָאנ

 ךיִא ןִיּב טנַײה ,.,לארשי ּבר שימ ןַײז שֶעוװ לארׂשיילּכ טיט ןַײז טָעוװ םָע
 ,.."ךיֹוא הכאלמ-לעּב לָעקיטש ַא ךָאד

 -רָעּביִא ךימ טָאה רֶע ,ןַײז ךיראמ גנַאל ָאד ךיִא לָאז סָאװ ,רּוצֹקּכ
 ץלַא ןָעּבָאה ױזַא יװ ןָערַאנ ךיז רימ ןעלָאז יאמל --- םּורָאװ ,טדֶערֶעג
 טלָאװ ,ןָעכַאז יר ףיֹוא ןָעקּוק ןֶעלֲעװ לָאז עמ זַא +הנותח רֶעדנִיק ָעׁשִידּוי
 םָאה ךַאז ןייֵא ...ןָעּכָאה הנותח טּכרַארֶעּב טשינ לָאמנַײק דַארג רַעזנּוא
 ""םוׁשֹּב ןֶעהָעטשרֶעפ טנֶעקֶעג טשִינ סָאר ּבָאה ןּוא ןֶעמָארדרֶעפ רַאג רימ
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 עי יי יי יי יט שי דעט יב

 ַײל ןַײלַא ןּוא ., , תומולח עטונ ןֶע'מולח רִיד ךִיז ןעוָאל ןּוא טכַאנ-
 .פָאק רָעֹד {ףָאלש ןַײק טשִינ ףימ טטהָענ םַע רָאנ ,ןעפָאלש ָהיֹוא ףימ-
 "ןוא ןַאלּפ .ַאַא גידנַעטכַארט ךילקיטש ףיֹוא ןֶעלַאּכעצ טשינ רעִיׁש רִימ טרָעוװ -

 . רַעדגיק ץניטנייה

 םָאד ןְצֹּנִענַעג ךיו א יד ןַײלַא ַײז טסַײה סָאװ :ןפֹוא
 טנֶענֶעגֶעּב רּוחּב ַא +ןָערָא טלֶעװ ַא רַאפ סָאד ויִא סָאװ !?טרָאוט

 סָאד ןֶעֹּבַעג ךיו 0 היִא ּוצ טגָאז ןּוא לָערַײמ ַא טימ
 --רקפה ר יז ןֶעלָאז רֵימ זַא טרָאוו
 רֶע יו ,ןָעלטָאמ ןַײמ ףיֹוא ןּוהמָענ קּוק ַא ּכָאה ְךיִא זַא רָאנ + ..!םָעְלֲעביצ
 טנַײמ 6 רֶעגידנַײז ַא יװ , טזָאלַעגּבָארַא פָאק רָעד יֹזַא ךיז טהעטש-
 ךיט ְךיִא ּבָאה ,ןָעּבָאה וצ ײּברָעד תומכח םושַא ןהֶא ,טסנרֶע ץינַאג םָאד
 יי ַענֶעגייֵא סָאד יקַאט ןֶענֶעכֶערֶעּב טוג רָאנ ףיז רָימָאל . ןֶעווָעג בשימ-

 + ןֶעלֲעטשנָא ָאד ךיִא ךַאמ סָאװ ןּוא יֹוזַא ךימ ךיֶא טָעקֲערּב סָאװ ,קורוצ
 יד וצ ,ָעְקיניֵא ןייֵא סֶעלֶעצָאצ ּבר ,ןיּב ְךיִא סָאװ םחוימ רֶעסיֹורג רָעַד
 גײמשימ ,ָערהיִא השּבלה יד יצ ,רַעטכָאט ןַײט ּבֵינ ףיִא סָאװ ןדנ תֹומזּוג
 ץנַאג ַא רֶעּבֶא ויִא רֶע ,רֶעדַײנש ַא יקַאט זיִא ליױװמַאק לַיטָאמ . ,. 1 טנָאָעג
 ךָאנ ּוצֹרֲעד נוא , טיֹורב ּבַײװ ַא ןֶעּבֶענ ןָאק , גנוי סטַײּברַא א ,ל'דוחּב ןַײפ-

 גָא ,היבט--- ? םהיֵא ּוצ ךיִא ּכָאה סָאװ טנַײה , ךיוא לָעגנוי ךִילרהֶעַא
 ןיִא ַיוװ ,םָאֹּב גָאז ןּוא תועּונּת ץליופ ןַײק טשִינ ךַאמ + ,ןַײלַא רימ ּוצ ְךיֵא
 טוהט סָאװ ,ָאי ...!קִילג טיט ןַײז זָאל -- ףירבדּכ יּתהלס : טהעטש קוסּפ
 טגָאז יװ ,ןעּבָאה רהיִא ןופ ךָאד לָעּװ ךיִא ? רֶעטלַא ןַײמ טִימ רֶעּבָא עמ-

 טרהִיּפ יֹוזַא יו !רֶעלֲעט ףיֹוא ןּוא לעסוש ףיֹוא --- םילמגבו םיסוסּכ ,הָע
 רָאנ ור טסַײװ . ,,? םכָער ןֶערָעװ רהיֵא ַײּב לָאז סֶע זַא ,ףיֹורַא יז ןַעמ
 ,םײהַא רַיד הָענ ּוד -- ןתח ןַײמ ּוצ ןָא ךימ ְךיִא ףּור ?לָעטָאמ ,סָאװ
 תמר עמ סָאװ ץלַא ןעכַאמ טכָערּוצ לַײװרַעד ָאד רימ לָעװ ךיִא
 :טהָעטש הלינמ רָעֹד ןיִא יװ ,םֶעֹנֲעי טימ ,םָעד טימ ןָעסָעּומשרֶעּביא
 םשה הצרו םא ןּוא ,טכַארשַעּכ ןַײז ףרַאד גנירפלַא -- תרּכ היתשהז
 ןֶעלְעוװ ,ןָעּבָאה טשִינ הטרה ןַײק טלָאמֶע וִיִּב טסָעוװ ּוד ּכיוא .,ןַעגרָאט-

 לָעװ ְךיִא א ּוצ רֶע טכַאמ !הטרח,-- ...ןָעהָעַז אמתסמ ךַז רִיּמ
 םָע ,טרָא םָעד ןּופ ןהָענקָעװַא ןַעּבֶעלרֲער טשינ לָאז ְךיִא ? הטרה ןָעּבָאה
 גמ סָאװ יצ -- ...!"ןַײב ַא ,ןַײטש ַא ,רֶע טנָאז ,ןָערָעװ רימ ןופ לָאז
 ,םהיֵא ףיִא גָאז ,ףיז טסרֶעווש ּוד סָאװ , ךיז ןֶערֶעװׁש סָאד ךָאנ ריד
 עטּוג ַא ןּוא ,ְךיִא גָאז ,דנּועג הָעֹנ !הֹעּובׁש ַא ןהֶא רַיד ּביולג ְףיִא זַאי

 ָךיִא ג

 ןיִא עשז-סָאװ ; ןַאלּפ ןֶעטכֶער םָעד ףיֹוא ןַעלַאפָענ ןִיּב ךיִא וַיּב - ,ןַאלּפ ַאוַא;
 אש ַא ףיֹוא טלַאֿפ היבט ױזַא יװ ,ןֶערָעה רתיֵא 0 טָא  ןַאלּפ רָעד-
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 ..קַאטשָענ טפָאלש ּבוטש עצנַאג יד טכַאנ ָץּב"אַה םּורַא , רּוצִקּב
 ךַעַײרש וצ ןָא ּכיֹוה ןיא בשימ ךימ ְףיִא ןִיב .םסב רעד , טָעּפָארה רָעֹד

 :זהָעטשרֶעַפ עס ..-.!רלַאווֲעג '! דלַאװָעג ! רלַאוַענ :לֹוק ןַײמ טִימ טשִינ
 ךוא טּפַאהָענּפוא בומש ָעצנַאג יד ךיז טָאה דלַאוָענ ןַײמ  ףייא זַא

 'ּבצ יו םכַאֿמ ,היכמ ,רָיד טַימ זיִא טָאנ, .ץרלָאג ןָעמ עי ַא ןּופ רֶעהירּפ
 :םָאװ ,םָעֿכלָעוַא ריר ויִא סָאװ ,ףיֹוא הָעטְׁש ,ךיט טלָעסערט ןּוא רַימ
 םּורַא ףיס קוק ,ןַעג יֹוא ַײד :תיֹוא ןַעפֶע ףיִא ... יִל ּוד טסעו וָערלַאוװַעג

 זיִא ואוו--- :שינרָעטַיצ ַא טיט ןָא ךיז ףור ןּוא ןֶעטַײז ָעלַא ףיוא טש'רמולּכ
 ,ךיִא נָא ,ן'הרׂש-ַעמּורּפ -- 3 "ור טסכוז ןֶעמֶעװ 3 זיִא רָע -- 1 ץִינרָע יז
 ישסרער ּוד,--- ... ןָענַאטשַעג סָאװ רּונ ָאד ויִא לָאז הר המורּפ
 -עטּורּפ ! היבמ , רַיד טַימ זיִא טָאג ,בַײװ ןַײמ רַימ ּוצ טכַאמ ,ןישיה ט
 9 ן גנַאל ןיוש ויִא טרַײשַעגּבָא ןַײז לָאז ,ספלָאװ-רֶעוַײל הרש
 יצ רָאנ ,ןַעּברָאטטָעג דיִא יז זַא ,ךיִא גָאז ,םַײװ ךיִא, --- .'םלָעוװ רֶעתמָא

 ,רַימ טימ טרָערָענ יי ןַײמ ַײּב ָאד א ןֶעווְעג טרָאפ רֶעּכֶא זיִא

 לאס ירד סא יש םולח ַא א ר הָעְקִעג רה יז טָאה סַע :ּבַײװ
 ןענַײלםיוא ריר ךיִא לָעוװו ,טטולהָעג רַיד ףיז טָאה סָאװ ,רָימ להָעצרֶער ןּוא
 .םָאװ , רהיֵא ּוצ ְךיִא .ךאמ ,ערלָאג ּור טסלָאז ןָעַּכַעל גנַאל --- ,"ןעשוג ּוצ
 -ַאלקַענ קַערש רַאפ ְךיִא טלָאװ טטינ ןַעוו ,טרָעטנומענפיוא ךימ טסָאה ּוד
 -ריד ףיִא לָעװ , רַעסַאװ קנורמ ַא , ְךיִא גָאז , רימ ּכָעג . טרָא ץפיֹוא טרִיּפ
 פַעװ ןָעטֲעַּכ רָאנ .טמֹולהַעג רַיִמ ךיו טָאה םָאװ םולה םָעד ןֶעלהָעצרָעד
 ןָערהָעלְקרֶעּביִא טשינ ןּוא ןַעקֲערש טשינ ךיז טסלָאז ,ַָערלָאנ ,ךיד ךיִא
 :שיהָעמש ונוא ַײּב םירפס ץגילַײה יד ןיִא םּורַאװ ,סָאװ טפַײװ .טָאנ הלילח
 .ןַערָעװ םיוקמ לָאמ ַא ןָאק םולה ַא ןּופ םיקלח ַײרד רָאנ זַא ,ןָעּבִירשֶענ
 :מטינ ןָעניֹוטשֶעּג טשִינ ,םיבוכו םירקש ,ָץטָאלּב זיִא ָנירּביִא םָאר- ןּוא
 ַײב ויָאֹס וַא 5 םֹולחָעג רימ ךַיז טָאה ,ְךיִא נָאז ,לּכ-םדוק .. .ןָעניֹולְפֶעג
 ךעשנַעמ ,הנותה ַא ּוצ ,לָאט-סנק ַא ּוצ טשִינ םַײװ ְךיִא .} החמש ַא זנוא
 ..,רמיילּכ ט ר ,טחֹש רָעד נּוא בר רָעד ,רָעּבַײװ ןּוא ןֶעדּוי ,ךס ַא
 לָעמַײצ ָץּבֶאּב ןַײר ןַײרַא טמוק םָע ןּוא ריהט יד ךיז טנֶעפֶע לַײװרָעד
 ןיש יז ויִא לָעטַײצ ָץּבֶאֹּב יד טרָעהרֶעד טָאה ּכַײװ ןַײמ ,. .םולשה-וילע
 יז זיִא יֹוַא יו, : רַימ ּוצ ןָא ךיז טפור ןּוא שנַאװ יד יװ טדיֹוט ןָערָאװָעג
 ,,יו טָאה םינּפ ַא ---"1 ןּוהטָעננָא ןֶעננַאנעג יז ויִא סָאװ ןיִא ןוא םינּפ ן'פיוא
 ,ןּוהטָעגנָא ןּוא ,סקַאװ יו יֹוזַא לג ,םיאנֹוש ָעְרָעזנּוא ָץלַא הוא ,ךיִא גָאז
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 . לַערנַיק ץניטניײה

 ערוב -.0::4/-,:-ו 6050 רייע == ייבי עיר

 יד רַימ ּוצ טכַאט ! בֹוט לומ , ..,םיכירכּת ןיִא ,ןַעסַײװ + ןיִא ךילטנַײװענ
 רַאפ ןעּבילקעגסא טָאה רֹהיֵא סָאװ ,תחנ ּכָאה ףיא ;לָעטַײצ ָץכָאּב
 מַײל א ,ןתח םֶענַײֹפ ַאזַא ,ןָעמָאנ ןַײמ טגָארט יז סָאװ ,ןָעלטַײצ רֶעייֵא
 שטָאה ןּוא ,יכדרמ רֶעטֶעפ ןַײמ ךָאנ ,ליֹוזמַאק לֶעטָאט טסַײה רע } ןַעש
 --- ..,"דניק ךִילרהָע ַא רהָעְז רֶע ויִא ןֶענָעווטסֶעדנופ ,רֶעדַינש ַא זיִא רֶע
 { רֶערַײנש ַא ןעמינָעג זנוא ּוצ ְךֵי טָאה ,עדלָאג ןָא ךיז טפור ,ןָענַאװ ןּופ
 ,םישמש ,םינזח ,םידטלמ ןַארַאּפ ןֶענֶעַו ,יז טגָאז ,החפשמ רָעֹונּוא ןיִא
 ןַײק ,הלילה ,טשינ רָאנ ,טַײל ָעמִירָא ֹזַא טַאלג ןּוא ,ןָעדּי תֹורבק
 ,רֶעּביִא טשִינ רימ עשז גָאלש -- ..י םרָעטסּוש ןַײק טשינ ןּיא םרָעדַײנש

 רֶעסֶעּב לָעטַײצ ָעּכֶאֹּב ןַײר טסַײװ אטּתסמ ,רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ,עדלָאג
 ןימ ַאוַא לָעטַײצ ָץֹּבֶאּב רֶעֹד ןּופ טרָעהרָעד ּבָאה ךיִא זַא ,..רָיד ןּופ
 ,ּוינֲעּבָאּב ,סִיפָע רהיִא טגָאז סָאװ :רהיֵא ּוצ ןצ ךימ ָךיִא ףור ,בומ-לזמ
 לּכה-ףסּכ זַא ,רָעדַײנש ַא ויִא רֶע ןוא לָעטָאמ טסַײה ןתה םלעטַײצ זַא
 ףיז טפּור ,ןַײנ,-- ,..? בצק ַא ראג זיִא רֶע ןוא ף"ָאװ-רעזַײל רֶע טסַײה
 טסַײה ןתח םלָעטַײצ ןַײר ,היבט ,ןַײנ , לָאמ ַא ךָאנ לָעטַײצ ָעֹּבֶאַּב יד ןָא
 ךו 7 םָעװ םהיֵא שימ ןּוא ,רֶעדַײנש ַא ויִא רֶע ,לָעטָאמ רָאנ יקַאט
 ,ּוינָעּבָאּב ,טכָער ,..,"דֹובכ ןיִא ןּוא רשוע ןיִא םשה-הצרי-םא ןֶערָעטלַע
 1 ןַעפלָאװ-רָעוַײל םִימ ןֶעמ טוהט ץשז:סָאװ ,לָאמַא ךָאנ רהיֵא ּוצ ךיִא גָאז
 -- .,,!טרָאװ סָאד ןֶעּכַעגֶעג ןֶעטכֶענ טׁשֹרֶע םהיִא ךָאד ּבָאה ָךיִא שטַײט'פ
 ָאטשִינ --- קוק ַא ּוהט ךיִא ,רֶעטרָעװ ָעגְיזָאד יד טדֶערֶעגסיֹוא רָאנ ּכָאה ְךיִא
 הרׂש-ָעמּורפ ןעסקַאװעגסױא יִא טרָא רחיֵא ףױא !לָעטַײצ ץּבֶאֹכ יד
 ְךייַא ּכָאה ְךיִא !היבט ּבר, :אנשיל יאהּכ רִימ ּוצ טכַאמ ןּוא םפלָאװ-רָעזַײל
 שטַײט'ס ,הרוּת טימ ןָעדוי ַא רַאפ ,ןֶעכִילרהֶע ַא רַאפ דימּת ןעטלַאהָעג
 רֶעייֵא זַא ןעלֶעװ טלָאז רהיִא ,ךַאז ַאזַא ןּוהט טלָאז רהיִא סָאד טמוק יו
 ,לָעסִילש ץנַײמ ןַעטלַאה , ּבּוטש ןַײמ ןיִא ןַעציז ,ןָענשרי ךימ לָאז רֶעטכָאמ
 םָאװ ..."?לָערֲעַּפ ענַײמ , גנורהיצ ץנַײמ ןֶָעגָארט , לָעטנַאמ ןַײמ ןּוהטנָא
 יֹוַא טָאה ףלָאװ רָעוַײל רֶעייֵא ,רהיִא ּוצ ְךיִא ךַאט " , גידלוש ְךיִא ןִיּב
 ןֶעּבָאה טָעװ ףלָאװ רעוָיל ,רימ ּוצ יז טכַאמ + ףלָאװ רָעוַײל, , ., טלָאועג
 ףיֹוא ,היבט ּבר ,ךֵיּכָענ תֹונמהר ַא .. .לָעטַײצ רֶעייֵא ןּוא . , ףֹוס ןעטסיװ ַא
 ;ןָעּבכַעל טשִינ םהיֵא טַימ יז שָעוװ ןַעכָאװ ַײרד יװ דהָעמ ; רָעטכָאט רֶעייֵא
 ַײּב היא ּוצ ןַעמּוק ְךיִא לֶעװ ,ןַעכָאװ ַײרד יד ןהָענסיֹוא טָעוװ סֶע זַא ןּוא
 יר טיט ןּוא '...ָא יֹזַא טא זלַאה םַײּב ןֶעמָעננָא יז סֶעוװ ןוא טכַאנ
 ןּוא לָעגרָאג םַײּב ןֶעמּונָעגנָא חרש ץמורפ ךימ טָאה ,ףיִא גָאז ,רֶעטרַעו
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 ףימ טסלָאז ּוד םשִינ ןֶעװ זַא יֹזַא ,ןָענרַאװ ּוצ ןֶעּביֹוהָעגנֶא ךימ טָאה

 ר



 םכילע:םולש

 ,יי טרַאּפשַעגנָא רֶעמציִא ןיֹוש ָךיִא טלָאװ + ,ןָעַקֶעוופיֹוא ןֶעווָענ
 לָאמ ַײרד םיֹוא טַײּפש ןיא ּבַײװ ןַײמ רַיט ּוצ טכַאמ ! ופמיּופט-ופט, ---
 ףױא ,ןַעקנַיז סָאד לָאז דרַע רַעד ןיִא עי םָאד לָאז ךַײט ןיִא ;ַײרד
 ןוא זנוא רָאנ ,ןֶָעהּור סָא לָאז דלַאװ ןּוא ,ןַערָעטַעלק סָאד לָאז סמַעדיֹוּב

 -ץמסנופ א ,רָעסַיװ ַא ,רֶעוַּב ַא ! ןָעדַאְׁש טטינ סָאר לָאז רָעדנִיק ַערַעזנּוא

 !טַײװ-טַײװ

 יש

 רֶע זָאל ,סיּפ ןּוא רֶנָעה ָענַײז ףיוא ןּוא
 זיִא רֶע ׁשט ח ,לָעגָאנ ןָעטסדנִימ ס'לֹומַאק לָעטָאמ רַאפ הרּפּכ יד ןַײ
 : ֲע : יה רָע זַא םִיֹוועַנ רֶע זיִא .,יבדרמ רטקפ = ךָאנ טקײה רֶע זַא םּורָאװ  ,רָעדַײנש ַא
 זיִא םיל : בָא כי סמ ןּוא , ףערַײנש רֶענֲערה ָאּבָע  ןַײק טשינ

 ןֶעּפרַאדֲעּב , בוט-לומ ןֶעּבֶעגּבֶא ּוצ רָעהַא ןֶעטּוק טלָעוװ רָענֲעי ןּופ חירשמ יז
 ---..,"!הלפ ןמא ,רָעגיד'לזמ ַא העש רָעטּוגַא ןיִא ןַײז לָאז עס ןָעגָאז .רימ

 א
 ןּוא ןַעמלַאהָענסױא טכַאנ ַענָעי ּבָאה ְךיִא זַא ,ןָעזויִא ןופ רֶעקרַאטש
 ָעֹנ רַאפ עררלָאק רָעד רָעטנּוא 6 ,ןֶערָאװָענ ןָעננּורּפשעצ טשִינ
 עק ,..ָענידיַא ַא טּבַײלּב עניריִא ַא -- ,השא ינשע אלש ורּב .,, רֶעטְכָעל
 ןּוא לָאמ-סנ2 סָאד זנוא ַײּב ןֶעווָעג זיִא א ףיֹוא זַא , ךַיז טהַעטשרַאּכ
 ,אקסרט אהו ארבנ אה ;ןֹושל-ארמג ,הנותה ןד םָעדכָאנ רלַאּב = ט
 ךַיז זיִא רֶע : ןַערָירפּוצ ץנַאג ךיז יש ,םשה ךּורּב ,קלָאּפ-רָאּפ סָאד ןּוא
 רָערֲעדנא רעד ןיַא עשטַאד ןייֵא ןּופ קְירֶעּביֹוּב ןיִא םּורַא טהָעג ,רערַײנש 4 ַא
 ּוא טכָאק ,ךָאי רָעד ןיִא טכַאנ יװ גָאמ יז ןוא ,טַײּברַא  ןעטַענָא
 לָעקיטש סָאד םיֹוק םױק ,רָעסַאװ טגָארט ןּוא טדימש ןיא טשַאװ ןּוא
 ,םניבלימ לָעַיּב ַא להָאמ א ןָעגנָערּב טשינ רהיֵא לָאז ךיִא } בימש יא טיורּב
 ןוא -- טּונ טשִינ רָאנ ןָעװֲעג טלָאװ ,סנָעשָארג ץבִילטֶע לָאמַא

 ,יּבַא ,ט-ַעװ יד ַיװ טּונ ערה-ןיע ןַײק רֹהיֵא יאס זַא יז טגָאז ,רהיֵא
 םִיב ט'נעט טהָעג ,ּונ--.רנּוָענ ןַײז רתיֵא לָאז לָעטָאמ רהיֵא ,ַז טגָאז
 ם'ֿב טגָאוָעג ךיא ּבָאה ךיִא יו ,סיֹוא 0 סֶע !רָעדנַיק ץניטנַײה

 ןַעווֲעג ןיּכ ףיא . ןַײז םימי ףיראמ אה ְךייַא ךיִא לָאז סָאװ ,רּוצקּב
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 יא
6 
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 ךיז :ָאלש ,ןָענָעוו םרָעדניק ןּופ ָעווֲערָאה -- יּתממורו יּתלדג םינּב : ּביֹוהנֶא
 , רָעסָעּב ןהָעטשרַאפ ַײז זַא ,ַײז ןָעגָאז -- יּב 6 םהו , דנַאװ ןיִא ּפָאק
 } תלק ּוצ ןָענֶעו רֶעדנַיק עגיטנַײה-- טלִיװ רהֹיָא סָאװ ךייַא טגָאז ,ןַײנ
 ַיװ רהָע פָאק ַא טלּורָעגנָא טנַײה ךייַא ּבָאה ףיִא זַא ,טבַאד רַומ רָאנ
 ?יֵא טָאה ןיא דנווָענ ריס טַײז ,םשִינ לָעּביִארַאפ ןַײק ריס סָאה לָאמ ָעלַא
 ! רימתה רעטט 8
 { -;ר ןָעטט 9







 ,לְדאָה
7050 : 

 מ םָאװ ץהיב עט םָאֹװ ץהיבט ףױא ,םכילע-םולש :ינַאּפ ,ךַו טשּודח רהיֵא
 ,ןּוהטָענ קורַא קרַאטש ,רהיִא טגָאז ,ךִיז טָאה רֶע ?טשִינ םהיֵא טהָעז
 טלָאז דהיֵא ןעװ !ףֶעיְךע-דֶע 1 ןערָאװָעג יורג ,רהיֵא טגָאז ,לָאמ ַא טימ
 .היבמ רָעד םֶא ןָענָאטהָעװ רַאפ סָאװ טיט ,תֹורצ רַאּפ סָאװ טיט ןַעסַיװ
 : : : םדא :עּבירשַעג זנוא ַײּב טרָאד טהָעטש יֹזַא ַיױװ !םּורַא ךיז טגָארמ

 :רַאטש ןיא גילפ ַא ןּופ רָעכַאוש יא שנעמ ַא , רפעל ופוסו רפעמ ֹורֹוסי
 ץיגרָע ּואװ !רמ טַימ גנובַײרשַאּבַא רָאנ יקַאט ,..ןעויַא ןופ רֶעק ּי

 . טשינ םע רָאט ןַעדַײמיוא יט .-- שִינֲעקִישנָא 'נא ,הרצ ַא ,קַאלש ַא
 :סָאװ ,ןּופרָער רשפא ?טשִינ רהיִא טסַײװ ,סָע ךיז טמהָענ ןַענַאװ ןּופ
 ? תֹונמָאנ ףױא ןָעכילטיִא םּכױלג םָאוו , ןיטאי יהּכַא ְךיִא ןיּב עבטּב
 רנָעוֹוט טגָאוָעונָא זנוא ןָעּבָאה םימכח ָערֲענּוא סָאװ טסָעגרַאפ היבט
 ..."יקַאּבָאס רוה עני :םָע טסַײה ןנּכשַא ןושלּב .והדשהו ּוהדּבּכ :לָאמ -

 טרָאפ דָומ ַײּב ויִאֹס זַא , ךייַא ְךיִא נָערּפ ,ןוהט ךיִא לָאז םָאװ רָאְנ
 .ּבָאה ןוא ןוחטּכ-לעּכ רֶעסיורנ ַא ,טסַײװ רהיִא יװ ,ןִיּב ְךיִא ? עבט ַאזַא
 רַע יֹװַא יװ ;טשִינ תונעט ןַײק לָאמ ןַײק גיּבײֵא טּכֲעַל סָאװ םָעד וצ
 ָאי טָאה ,טרהָעקרַאפ הּברדַא ךיז טבּורּפ םּורָאװ ;טּוג זיִא יֹוזַא ,םרהִיּפ
 ןיִא ןָעגָאז רימ רלַאּב יװ זַא !ןָעפלָעה םִיפָע ְךייַא ךיז טֵעֹװ , תונעט
 ןּוא שנֶעמ ַא טסַײװ סָאװ שנַײה ,'ך-ש ףונהו ףל המשנה, ; תוחילס יד
 ,רהיֵא טימ רֶעּבֶא ךיִא הנעט גידנֶעטש 4 "עדרֶעוװ, ַא רַאפ רֶע טָאה סָאװ
 ,ןַאהרַאפ ! טסגַירנַיז ּוד ,ךיִא גָאז 0 :סָאד טמַײה רָענַײמ טִימ
 ,ןַעּבָאה רַיט ,יז טגָאז ,שרדמ רָימ סָאװ, , .."שרדמ ַא זנוא ַײּב ,ָךיִא גָאו
 ,רָעטכָאט רֶעֹד ךָאנ ןּוא ;ןָעכַאט ּוצ הנותח ףיֹוא רָעטכָאט ַא , יז טגָאז
 ,ַײרד ךָאנ ַײװצ יר ךָאנ ןּוא ;רָעטכָעט ַײוצ ָךָאנ ןָעהְעג ,ערה ןיע ןַײק
 .,ץטָאלּב זיַא'ס ,ךיא גָאז ,טָע,--'...!ןָעדַאש טשִינ לָאז נױא וַײּב ןַײק
 נָערהָאװַאּב ףיֹוא סָאד ןָעּבָאה ,ךיִא גָאו ,םימכח ָץרָעונּוא !עדלָאג
 .טשינ ךיז יז טלָאל ",,.שרדמ ַא ךיֹוא ףיֹורָעד ,ךיִא גָאז ,ןַאהרַאּפ זיִא'ם



 םבילע-םולש

 בעי: רער עי רשע ישיר יד העט עט טיש קיד ריק =

 ,,"סררמ רָע םּונ ַא ןַײלַא ןִע 'בָל צו ָץנֲעסּב ּורָעד ,ַז טגָאז ,רֲעטכַעט, :ןָנר ןַײר

 !ָץנורּוי ַא טימ ט'הנעט טהָענ ןא
 זיִאס ,ןַאהרַאפ ויִאֹכ זַא ,סיֹורַא רדיִא טהָעז םָעד ןּופ , רּוציקה

 ַענַײפ אקור ןוא ,ןָעּביולקּוצסיֹוא ףיֹוא הֵרֹוחֹס רַימ ַײּב ערה ןיע ןַײק ָא
 זיַאס .רָערֲעדנַא רָעד ןופ רֶענֶעש 21 ,ןַעגָידניזרַאפ ּוצ טשינ ,הר'חכ
 רעה ךיִא רָאנ ,רָעדניק ץנַײמ ןֶעּביֹול לָאז ןַײלַא ףיִא זַא ךייש טשִינ:
 ,ץרָעטלֶע יד לב לעו ןוא !'סָעצװַאסַארק, :טגָאז טלָעװ יד ,םאו
 :רַאפ ךִיז טָאה סָאװ יד ,ןָעלטַײצ ןופ ערֶעדנַא יד ,ז ןֶעמ טפור לדָאה
 ,ךייַא ְּךיִא גָאז ,ןָעש יז ויִא .טיה םיניֵא ,טקנֶעדֶעַנ רהיִא ּביֹוע 0

 1 ןָענָאז ךייא ךיִא לָאז סָאװ ,ךיִא ןַײמ טרָאה ,ענַײט רֶעטכָאט ָערֶעדנַא יד
 הארמ תהבוט יּכ ; ןָעּבַירשֶעג טהָעטש הלינמ רֶג עגילַײה רֶעד ןיִא יו קאט
 ךָאנ 7 ףרַאדָעּב תורצ יד ּוצ נּוא !דלָאנ קוטֹשַא יװ טנַײש -- איה
 , ךָעלכִיּב ןּיא ,ש:!סור ןַיא שַידּוי טנעַײל ןּוא טּבַײרש ,ךיֹוא ּפָאק ַא ןֶעּבָאה

 : אישקַא ןַענֶערּפ ךָאד רהיֵא טֶעװ ,םָעקשַעלַאה יו יז טננילש ְךֶעלכִיּב אס
 ט

 רָעד וַא אב טימ רֶעְז כָאנ ם'היבט ןיִא ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ
 ,ֹור טסרָעה !רֶעטוּפ םימ ןּוא וָעֹק טי רָאנ טלָעדנַאה רֶעֹרֹהיֵא ָץטַאמי
 סָאװ ,סםָע טסַײה םירוחּב ַענַײפ יד ַײּב ,ַײז ַײּב ךָאד ְךיִא גָערפ סָאד טָא
 ןֶערירוטש ןּיא ָאטשִינ ויִא ,רֹובּב רֶעייֵא רֶעּכִא טָעב ךיִא ,ןָעזיוה ןַײק
 ןֶעלִיוו עלַא -- םימכח ּונלֹּכ : הדנה רֶעד ןיִא ןֶעגָאז רַימ ַיװ ,ַײז ךַיז טסּולֲעג
 1 ןֶערירוטש סָאװ : ַײז טגָערּפ . ןֶערִידּוטש א ָעלַא -- םינובנ ּונלּכ ,,ןֶענרעל
 ףַענגירּפש רֶענטרֶעג ָעדמֶערּפ ןיִא ןָעסִיוװ ןָעגַיצ יװַא ןֶעלָאז ? ןערידימש רָע
 חלשּת לַא :רֶע טגָאו יװ ,ּוצ טשִינ רָאנ ַײז ךָאד ןָעמ טוָאל לּכה ףסּכ זַא
 ,ןַעגָעווטסָעדנופ ןָעהָעַז רהיֵא טלָאז .,.!רָעטּוּפ רעד ןּופ עטָאק ַא -- ףרי
 , םרָעדַײנש  ןופ , רָערניק עש'הכאלמ-לעּב ?רֶעװ ןּוא !טגָערעל עמ יוז

 םוָאֹל עמ !הנּפֶא רשא לבב ןֶעפלֶעה יֹזַא רימ לָאז טָאג ,סרָעטסוש ןופ
 ףיוא םיֹוא ךיז םרָעגלַאװ עמ ,םָעדֶא ןַײק רֶעדֶא ,ץֶעּפּוהעי ןַײק קֶעוװַא ךִיז
 רַאּפ ןֶעסַײּברַאפ ןוא ,תֹורֹוכּב טַימ תֹוּכמ ןָעמ טסֶע ןָעסֶע ,סמָעריֹוּב ָעלַאי
 ַײק ןָא טשִינ ןָעמ טקיק רנַאנַאכרּוד םישדח ָעצנַאג ,החדק טַימ ןָעמ טסַײּב
 ךָעלדניושרַאּפ םּכַעו ףיֹונּוצ ךִיז טנֶעל עמ ,ןעגױא יר ןיִא שַײלפ לָעקּימשי
 ..,!ןצּכק עילוה --ךנחּב תחמשו ןוא גנירָעה ַא טיט ָעקלּוּב ןייַא ףיֹוא

 רֶעזנּוא ןיִא טקַאהרַאּפ "הרבח, רֶעד ןּופ רֶענייֵא ךיז טָאה ,רּוצקּב
 טנֶעקֲעג ּבָאה ְךיִא ,ןֶענַאד ןופ טַײװ טשִינ לומ-םִילש ַא סִיּפֶע , לעקגַיוװ
 רָע זָאל ןצּבקַא ןּוא קִינסָארופַאּפ ַא ןָעווָעג ויִא רֶע ,םָענַײז ןַעטַאמ םָעד
 טשינ ףיֹורֲעד ךייַא ךיֶא ןיּב אלימ .סֶעלָאּפ ןֶעּב ןיִא ןַײז לחֹומ רִימ

 = ידי



 .ר ראש
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 ךעהַײנ ּוצ ןענַאטשעננָא זיִא רלדנסה ןנחֹוי בר אנּת םַעד זַא םּורָאװ ,ןָעסיא
 ,ןָעטַאטַא ןָעּבָאד ּוצ ןהָעטׁשנָא ךיז טכַאד ןיֹוׁש םֶהיֵא נָעמ ,לָעויְטש
 א ןייֵא רָאנ ךימ טסייהרַאּפ ןעסַירדרַאפ .ןעסָאריּפַאּפ םהָערְד םָאװ
 רעד ,ַארֹוַארּפ ?ןָערִידּוטש ,ןֶענרָעל ןעטסולג ןצּכקַא ךַױ לָאז יַאמל
 רָאג ,לָעּפָעִק טּוגַא טָאה רֶע יי םּונָעג טשִינ םהיִֵא םָאה רהָאי רָעטּוג
 רָימ ןֶעּבָאה , לומ:טילש רֶעד ,רֶע טסַײה קִישטרָקַּפ .לָעּפעק םוג ַא
 ,לֵירָעּבֶעפ ַא יװ םיֹוא יקַאט טהָעז רֶע .לָיהפעּפ--שירו ףיוא טגֶעלֶעגרֶעּביִא
 .רעפ ַא ,ץרַאװש ַא ,םנַײלק ַא ,לַעְקִיריֶעװ ַא -- ןעקוקנָא טלָאז רהיֵא
 ,הבהל ׁשֵא -- לױמַא ןּוא , ׁשֹורגֹו אלמ , לוּפ זיא'ס רָאנ ,ׁשינָעהֶעז
 : ,ְךָעֹפ ןּוא לָעּבָעװש

 ןופ םַײהַא לָאמ ןייֵא רהָאפ ְךיִא עא ףיז טפֶערמ םֹויה יהיו
 זעק ,טרָאּפפנַארט ןֶעצנַאנ ַא ,הרֹוחס לָעסִיּכ סָאד טצֶעוָעגּבָא ,,קִירָעּביוּב
 רעד יװ ,טכַארטרָעפ ךיִא ץיז . תוקרי ראש ןּוא ְענֶעטעמס ןּוא רֶעטּוּפ ןּוא
 והֶעי יר ןופ ןּוא ,םֶענָעי ןופ ,םָעד ןופ , 2 יִא - ,ןיִא רָעגַײטש
 ןוא ,םּוג יֹוזַא ,טּוג יֹזַא ערה-ןיע ןַײק ַײז טהָענ םָע סָאװ םידיגנ רֶעצִיּפ
 .רַאפ וימי לּכ ןָערָעו םָאװ ,לָידרֶעַפ ןַײז טימ לזמ-םילש םָעד ן'היבט ןּופ
 ןֶענילֿפ יר ,טקַאּכ ןּז יד ,  רָעטּוז , םינינע לו ךָאנ המֹודּכו , טצרַאוש
 :שטָאה ,ןֶעֹּכָא ,םיורג ,היחמ ויִא םּורַא ןּוא םּורַא טלָעװ יד ןוא ןעטַײּב
 ,,י!םִיװט ןּוא סיֹוא ךיז הָיצ שטָאח ,הָילּפ ןּוא ףיֹוא יז .ּביוה

 םילגר יד טִימ ךז טנַאּפש לירּוהּכ ַא --- קוק ַא ּוּהט ְךיִא לַײװרעד
 טימ טכָאפ ,טצִיוװש ןּוא םָערָא ץרעמנוא ליקֲעּפ ַא טלַאה ,דמַאז ן'רָעּביִא
 --םהיא ּוצ ְךיִא גָאז --- !לִיקֲעלּפ ןּב ליקָאי ּבר ןתהה רֹומעיע ,המשנ רעד
 ָךיִא ,ןָערהְיּרֲעטנּוא לָעסִיּבַא ךִיז ךיִא לֶעװ ,רָאנ רֶעה ,ףיֹוא ךיד ץֶעז
 :ןָעּבִירׁשֲעג זנוא ַײּב ,ךיִא גָאז ,ןָעמרָאד טהָעמש יװ .גידַײל אלימּכ רהָאּפ
 םהיִא טסּפרַאד --- בֹוזעּת בֹוזע זיִא ,טסנענעגַאּב ּוד זַא לֶעזייֵא ס'רבח ןַײד,
 מ הש טכַאל ..."שנֶעמַא ןּבש-לּכ אל טנַײה ,, ןעזָאלרָעפ טשִינ
 עלֶעגָעװ ןיִא טכִירק ןּוא ןֶעטֶעַּב טשִינ גנַאל אקוד ךיז טוָאל ןּוא ., לומ-םילש
 ןופ, - -:לרהנַא לשמל סםָאד טנַאּפש ,ךיִא גָאז , 0 ןּופ, - ןַײרַא
 =והָעי ןיִא ןוהט ּוצ ּוד יו לירוהּכ ַאוַא ,ךיִא גָאז 1 סָאװ, .'קֶעּפוהֶעי
 ףיוא  ."טנעמַאזקַא ּפָא טִינ ,רָע טגָאז ,ךיִא יו לירֹוחּ אזא; --- "? ץֶעּפ
 ;ןיִא יו ל'דוחּב ַאזַא, --- *? ּוד יו ל'רוחּב ַאזַא טרידּוטש ,ָךיִא גָאז  ,סָאװ
 כו ,ןּכ םא, ,"טרָידּוטש רֶע סָאװ ףיֹוא טשִינ ןַײלַא ךָאנ טפַײװ ,רֶע טגָאז
 :"ּפָאק םָעֹד טסַײמּוא ּוד יװ ל'רוחב ַאזַא ףז טלּוד ץשּו סָאװ ,ךיִא
 :טסַײװ ,רֶע טגָא ,ְךיִא יו ,ל'רוחּכ ַאוַא ,היבט בר ,טשִינ ףיז טנרָאז
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 ךיִא זַא דלַאּב יו ,ףיא גָאז , רָאנ רוס נָא, ,"ןיהט ּוצ טָאה רַע סָאװ ןיז

 + ןיּב ךיִא רַעיע יִנ לשמל וד םיּכ רָע רָאֿפ ,טנַאקַאּב ָאי ןיוש רִיד ןִיַּב

 ,ררַעּפ ןַײק טשיינ זַא ,ךיִא גָאז ,הָעז ְךיִא, . יׁשנָעמ ַא ,רֶע טנָאז ,ןיּב ְךיִ
 2 ְךיִא לָאז ,רָע טגָאז ,סנָעטָעװ, '?ּוד טיֹּב םֹנָעטָעוו ןַײמ ְךיִא
 ַא גָאז ,טהָעטש םָע ּ זַא ,ךיא גָאז ,סַײװ ְךיִא, ,"סטָאנ ןִיּב ףיִא
 פה ,ךיִא גָאז ,ןַײמ ְךיִא ;המהּכה לכו היהה לּכ :ןָעּבִירשַענ זנוא ַײּכ
 רָעֹד ןופ רשּכא יצ ,רָעגְירָעזּוא א ּוד םִיּב יצ ,ּוד טסמַאטש ןענַאװ
 ןּוא ן'נשארה םדא ןּופ ףיִא םַאטש ,רֶע טגָאז ,ןָעמַאטש,--- '!ָאטיל
 גָאו ,ַעשז רָעװי ,"ךיס טנָאק רהיֵא ,רָעגָיהַא ,רֶע טגָאז ,ךיא ןִיּכ ןַײלַא
 ,עטַאט ןַײמ,--- '!ןַערָעה ןיוׁש רַימָאל ?רָענַײד ץטַאט רָעד ויִא ,ךיִא

 ז ,וד טּפָאה !ןֶערָעוו ּוד טסלָאז ּופט, ."קישטרעּפ ןַעסַײהעג טָאה ,רֶע טגָא
 קישטרָעַּפ יי טסַײה ,וד םֹיּב ? ןָעשטומ גנַאל יֹוזַא טפרַאדָעּב לא גָאז
 םַעד קישטרָעּפ ,רֶע טגָאז ,ְךיִא ןִיּכ, ? 'לירנהּזַא ס'קינסָארּפַאּפ םָעד:

 =: ןַעסַאלק יד ןיִא ,ךיִא גָאז ,טסרירּוטש ןּוא, ר קִינסָאריּפַאּפ
 ,ךיא גָאז ,יתיתכהמ ,1נ:, , "ןעפַאלק יד ןיִא ,רֶע טנָא 5 ּומׁש ןּוא,
 נָאו ,ריט עשז גָאז .ףז קַיר עקשטַאק ,לָעניוּפ ַא רֹופצ ,שנָעט ַא םדא
 ,םָעד ןּופ *? רֶעגַײטש ַא ּוד טסּבָעל לשטל סָאװ ןּופ ,רָענַײמ טישכּת ,ָךיִא
 גָאז ,ַעׁשֹו סָאװ ;טּוג ץנַאג ,ְךיִא גָאז ,ַאהַא, .'סִע ְךיִא סָאװ ,רֶע םגָאז
 .רַאּפ ְךיִא, ,"רימ םִינ '/מ סָאװ ,רֶע טגָאז ,גנירסלַא, "1 וד טסֶָע ,ךיא
 סָאװ ָאד ויִא'ס זַא :רָעּב יולקרַעּביִא ןַײק טשִינ טויב ,ךיִא גָאז 0
 ּוד טּמַײּברַאפ ,ןָעסָע ּוצ סָאװ ָאטשִינ ויִא'ס ןַא ןּוא ,ּוד טסֶע ,ןָעסֶע וצ
 גאז ,ןָעד סָאװ רָאנ ,רֶערָעטכִינַא ןָעפָאלש ךיז טסנַײל .ןּוא פִילַא טי
 ;ףיִא גָאז ,ןָעסַאלק יד ןיִא ןָערַירּוטש יּכַא ,יַארּכ גנידסלַא ויִא'ס ,ךיִא
 : טהָעטש קוסּפ ןיִא יו , םידיגנ רֶעצעּפּוהעי יד ּוצ ,ךיִא .גָאז ,ךיז טסכַײלג
 ןּוא קוסּפַא טַימ םהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ױזַא ..,,'םירורּב םֹלּכ ,םיבּוהא םלּכ
 רַיט טגַײװש רֶע וַא ,ךָאד רהיִא טנַײמ ,ןָעק היבט ַיװ ,שרדמ ַא =

 יד ןָעלֶעװ ,רֶע טנָאז ,ןֶעַנָעלרָעד טשִינ, ?םָע טסַײה קִיִשטרָעּכ ,8
 ןיִא ,רֶע טנָאז ,ַײז בָאה ְךיִא !ןָעכַײלג ַײז וצ ךיז לָאז ְךיִא זַא ןפ
 ,ךיא גָאז ,ןָענָארטֶעגפיֹוא ,ךיִא גָאז ,קרַאטש סִיפָע רַימ טזַיּב , *! ררֶע רֶעד
 םשִינ ךיז ןָעּבָאה יז ּבֹוא ,ְךיִא גָאז ,ארֹומ ּבָאה ְךיִא ? םיריגנ יד ףיֹוא;
 ילַאמ רתיִא טלָאז,-- ."השורי סנָעטַאט ןַײד םִימ ,ךיִא גָאז ,טלַײטָעצ

 ןָעּכָאה ,ןַײז ןָאק ,ָעלַא רימ ןוא דהיֵא ןוא ךיִא זַא ,רֶע טגָאז ,ןָעִיו
 ,ךיִא גָאז ,סָאװ ּוד טסַײװ, ;,."השוהי רָעד ןיִא ַײז ַײּב קלח ןָעסיורג ַא
 ְךיִא גָאז ,םיֹורַא הָעז ְךיִא , ריר רַאפ ןֶעדֶער םיאנוש עגַײד ןיוש ןָעוָאל
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 גנּוצ יר ןוא רענָעלַאפרַאּפ ןַײק טש שי לָעגנּ וי ַא טז ַא ,ךַאו ןייֵא רָאנ

 ,טַײצ ןָעּכָאה ,ףךיִא גָאו ,טפָעװ וד ּכי ֹוא וןָעקַיּפ טשִינ ריד ןַעט ףרַאדַעּב

 יז 2 יי 0

 ה) ןֶע לָעוו ,טכַאנ רָעד ףיֹוא טנַי יט וצ ןָעּפַאהנַײרַא ךיז ּוד טסנָאק

 עו ַא זנוא טימ ןֶעַּכַאה הבילה ךרדּב יקַאט ןּוא סו לַעִיּב ַא
 ."ָערֲעְׁשש

 רֶעטרָעװ יד ן'רּוחרָעּביִא טזָאלֲענ טשִינ רָענַײמ יז טָאה יַארוא
 תעשּב ,קישטומס םּוצ טַארוקַא ןעּפָארטעג ,טסַאג ּוצ ןָעמּוקָענ זיִא .ןּוא
 ןיא סָעשִינִק עגוכלימ יד ןּוא שיט ץפיֹוא ןָענַאטׁשֶעג ןיִא טשרָאּב רעד
 ,םהיֵא ּוצ ְךיִא גָאז ,טסָאה ּוד, .טלָענֶערּפֶענ ךָאנ ךיז ןָעּבָאה ןָעוויוא
 טשינ ןַא ןּוא ןעשַאװ ןהָענ ,ךיא גָאז ,ךיז טסנָאק , רֶעגיװש עגִידעּבֶעל א
 :פַארטס ם'טָאנ טשִיְנ ןַיּב ךיִא ,ןָעשַאווֶענטּוא ןֶעסֶע ,ךיִא גָאז ,ּוד טסנָאק
 טשינ רָיד רַאֹפ טלָעװ רֶענָעי ףיֹוא ןָעמ טָעװ ךימ ,ְךיִא גָאז ,ַעשמ
 טהִיצ סֶע זַא ,להיפ ןוא ,םהיֵא טִימ סיֹוא ךימ ְךיִא סָעּומש ױזַא ,"ןָעמַײמש
 ,טשינ ןַײלַא ךיִא םַײװ --.סָאװ ,לעשנַעמ ןָעגיוָאד םָעד ּוצ םִיפָע ךימ
 פָאװ ,ןָעׁשנֶעמ ַא ,רהיִא טהָעטשרַאּפ ,כס ּבָאה ְךיִא ;טהִיצ סָע רָאנ
 ,שרדמַא לָאמַא ,קוסּפ ַא לָאמ ַא ;טרָאװ ַא ןְלרֲער םֶהיֵא טִימ ןָאק עמ
 ,שקָאל ,ץנעי ,םָאד ,ןעכַאז-לֵע ןטיה ןיִא הריקה לעקיטשַא לָאמַא
 טָאה ןָא טַײצ רָענָעי ןּופ . היבט זיִא שנָעט ַאזַא טָא .ָץלֲעּבִיצ ,םָעדיוּב
 -רַאפֶעגפִא .  גָאט ץלַא טעמּכ , רִימ ּוצ ןָעמּוקנַײרַא ןָעּביוהֶעגנָא רֹוחּב ןַײמ
 ןֶעהּורּפָא יי רימ ּוצ ןָעמּוק רֶע טנֶעלפ ,"ןעדנוטש, יד טימ ךיז טנימ
 ּוצ ןָעווָעג זיִא הָעוו ןּוא ְךֶא זַא ,ךייַא םלהָאמ ,ןַעננַײרּברַאפ לָעסִיּב ַא ןּוא

 ,ןָעסִיוּו ריִא טּפרַאד ,לּכה-סּב זַא ,םָעניַאניִא ןעדנוטש ץנַײז טימ םהי
 י"ה עצנַאג ןָעלהָאצ ּוצ טניֹואווֲעג זיִא ריגנ רָעטסָערג רָעד זנוא ַײּב
 , ןָעשֶעּפָעד פי ן םהיִא רערהֶעל רָעד לָאז סָאד יִא ,םיניודלִיג
 ;טשינ סָאװ רַאֿפ ,ְךיֹוא גנַאנַא ןענלָאפ יקַאט ןּוא םִיסַײרדַא ןֶעּבַײרש
 טספרַאד ,טיֹורְּב 'ּוד טסֶע -- 2 לכבּו ךבבל לכּב :קוסּפ רֶע'שּוריִפּכ ַא
 רֶע טָאה ןָעסַענָעג סָאװ ,שטָאה קילג רעש ,סָאװ רַאפ ןֶעסִיוו ּוד
 ענַײמ טִימ טלֶענקֶעגרָעטנּוא רֶע אה רַאפרעד ןּוא ,רַימ ַײּב ךילטנעניײַא
 טָא ןוא ;שטַאּפ ַא רַאפ שטַאּפ ַא ,ןיע תחת ןיע :רֶע טנָאז יװ , רָעטְכָעמ
 יר ,תיּבןּב רֶעצנַאנַא ּבומש ןיִא ןוא ַײּב ןָערָאװָעג רֶע זיִא יֹוזַא
 עמלַא ןַײמ ןּוא ,ךלַימ ליזָעלג ַא ןָעג ג-טעגרַעטנוא םהיִא ןָעּכָאה רֶעדניק
 רָאּפַא טיט ּבַײל ן'פיוא םָעה ַא ןַעּכָאה לאז רֵק ,ןֶעּבֶענַענ גנוטבַא טָאה

 שנױרקַענ םהיִא סָאד רָיֹמ ןֶעּכָאה טלָאטַעד ןקַאט = עצנַאנ ןֶעקָאז
 ןּופ ׁשַירּי ףױא םָאד טכַײה טכַאמָ}ינרֶעּביִא  ,לֵירֲעכֶעּפ, ןָעמָאנ ן'טַימ
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 םבילע?םולש

 ןָאק עט ןּוא , קִישטרָעּכ
 ע : ײֵא ןייֵא יװ רָאנ םִיּכָע
 עמ ַא ןּופ השקשינ אקור ,ןַעסַיװ
 . ..םָעלָעּבַיצ רקכה --- סנַײד סנַײמ 2 הלש ,ףלש ילש ,סָאד טסַײה

 2 ןַײז רַאפ :טַאהָענ טנַײפ םֶהיֵא ְךיִא ּכָאה רָאנ רָא ןייֵא רַאפ
 ליהו ןּוא ןהָעגקֶעװַא  ,ןָעּביֹוהּפױא ךִיז רֶע טנָעלפ םיצּולּפ ,ןָערָעוװ ןָעלַאפ
 א רערָעַײהט ןַײמ ,ןֶעווֲעג ּוד םוַיּב ּואוו, !לֵירָעּפֲעפ ָאטשַינ --- ּונניֵא
 יִא ,רהיֵא יֹוַא יװ ,טשִינ םַײװ ְךיִא ...שיּפ ַא יװ טגַײװש 2 לָעניֹופ
 : רֶע טנָאו יװ ,ּבעַיל ּבָאה ךיִא ,תֹורֹוס טִימ ןֶעשִנעמַא טנַײּפ ּבָאה
 רָעֹּבֶא רַע טָאה רַאפרָעד ,טגָאָעג --- רמאװ ןּוא טרֶערַעג -- רּבדו
 רֶעַײּפ רַאפ -- םיטּב ימו ׁשַאּב ימ :זיִא ,ןיֹוׁש ךִיז רָע טרֶערעצ ,הלעמ ַא
 ה לע טרַער !ןָערָעװ רֶע לָאז טכַארָעג טשִינ -- קסיּפ ַא וי ר ןּוא
 ..."הקהינ א יקַאט רקיע רֶעד ןּוא .,. "הקתננ, ףיֹוא ןּוא ,ֹוהישמ לעו
 גנַירסלַא םִיּפָע ,גנָעג ָץנָענושמ ,ץמּורק ,ָץרלַיװ ָץכלָעזַא ץלַא | ;נַאלּפ טִימ
 םיוא שמוק ,ריגנַא ,לשמל .ףיֹורַא םִיּפ יר טִימ ,רָעּפאפ .,עררִיקַאל
 ןצּבק ַא ןּוא ,טגָערפֶענּבָא זיִא ,לבׂש ןַעטרהָעקרַאּפ םָענָעגושמ ןַײז ךָאנ
 --- הבאלמילעּב ַא טסֶעּומׁש רֶעוו ןּוא ,םָעמִיצ רֶעצנַאג ַא ,טרהָעקרַאּפ , זיִא
 , תסֹורח ןּופ עי ,לַעטַײטש 2 ַעטשרֶעּביֹוא סָאד רָאנ ויִא רָעד
 ,ןָענֶעווטסֶעד ןּוּכ, .רקיע רֶעד ןיֵא םָאד ,רֶע טגָאז ,ךיּפּכ עיני תמחמ
 סעּכ אלט רֶע טרָעוו : טשינ סָאר טמּוק ,ךיִא גָאז ,רלָג ּוצ ,ךיִא גָאז
 ןּופ ; טלָעװ רֶעד רַאפ הטיחש ַא זיִא ר ;נ זַא ,ןָעגנַירדניַא רִימ לַיװ ןּוא
 ןּוא ,שלָעוװ רֶעֹד ףיֹוא ןָעטַײקשלַאּכ ָעֹל ַא יז ןעמהָענ ,רֶע טגָאז ,רֹלָענ
 סֶע ךֵיו טיהט ,טלָעװ רֶעד ףיֹוא ךיז טּוהמ עס סָאװ ,רֶע טנָאז ' גנַידסלַא
 ,םילשמ ןּוא תֹויאר רֵנָעויֹוטנהֲעצ רימ טגנַײרּב רֶע ןּוא , רשֹוי יּפ קל טשִינ
 טמּוק, ...רנַאװ רֶעד ּוצ םָעּברַא ןייֵא יװ רָימ ַײּב ךִיז ןָעּפֶעלִק סָאװ
 המהּב ןַײמ סָאװ סָאד וַא ,ְךיִא גָאז ,לכש םֶענֶעגּושמ ןַײר ךָאנ סיוא
 לע טשִינ ְךיֹוא ויִא ,טרהָאפ לֵידרָעַפ ןַײמ סָאװ סָאד ןּוא ,ךיז טקלָעמ
 ןֹוא םהיִא ךיִא גָערּכ תֹויׁשק-ץָאלק ָעכלָעו ַא ךָאנ המֹורכּו .,,"!רׁשֹוי יּפ
 -- תֹוחֹּכׁשתּו תֹוריש ירבד לֹּכ 0 ,רֶע טנָאז ַיװ , ּבֶא םהיֵא לָעטׁש
 ךָאנ ,ְךיֹוא ןָאק רֶעּכֶא לֵירְעפָעפ ןַײמ !ןָאק היבט ַיװ ,טירט ןֶערֶעי ףיוא
 טָאה ןוא !ןָאק רֶע יװ ןָענָאק טשִינ יֹוזַא רֶע טלָאװ יַאולה ! ןֶענָאק ןימ ַא
 -- לָאמ ןיֵא !םױרַא סָאד רֶע טגָאז יװַא ,ןָעצרַאה ץ'פיֹוא םִיּפָע רֶע
 ץלִצ ץהריקח ןּוא ָעּכַירּפ רָעד ףיֹוא רַימ ַײּב טכַאנרַאפ ױֹױזַא ריט ןָעציז
 ּוצ ןָא ךװ רֶע טּפּור .,,םָע טסַײה ָעיּכָאזָאלְיּפ ,םינינע ָעגָיוָאד יר חּכמ

 ןֶענירקֶעג בעיל ָעלַא םריִא ןֶעּבָאה רַימ זַא ,ןָעגָא
 רהיֵא טפרַאד ,רֶע ןיֵא עבטּבנ תמהמ ֵע

 םיקֹו-יח רֶעטסָארּפ ַא ,רָעטּוׁשַּפ ַא , לָעׁשֹנֲע
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 ,רָעטכֲעט טָאה רֶהיֵא {היבט ּכר ,טסַײװ רהיֵא, ! סֶע טסַײה לִירָעפָעּפ , רימ
 ריד קנַאדַא ,ךיִא גָאו ?תמאּב יקַאט, .'ַענֲעטְא-ָענ רהָיו ,היכט ּבר
 --."ןַײז וצ ןָעטָארֶעג ןֶעמַעוו ןַיא , ְךיִא גָאז ,ןָעּבָאה ַײז }הרּושּב רָעד רַאּפ
 ,רָע טגָאז ,רָאנ ויִא יד ,ָץרָעטְלֶע יד ,רָעטַײװ רימ ּוצ רֶע טגָאז ,עניֵא;
 ,ךיִא גָאז ,ריד ןהָא סֶע ּסַײװ ךיִא,--- .'שנֲעמ ָעֹנ נלָאּפ ַא ,תעד-רב ַא
 ְךיִא גָאו יױזַא ,'ילָעמיֹוּב םנופ טַײװ טשִינ טלַאּכ ,ְךיִא גָאז ,ילֲעּפָע םָאד
 רָעסָאװ םורָאװ , גּונעּת רַאפ טסּכַאװ 6 ;ג ץרַאה סָאד ןּוא םהיֵא ּוצ
 ענַײז םהיִא טּביֹול עמ ןַא ,ּבעִיל טשינ טָאה .ה טָעּב ְךיִא ,רָעטְאפ
 -סױרַא רָאג טָעוװ שִינַעּביול ןימ ַאזַא ןּופ זַא ,איבנ ַא ַײז הָעג ?רַעדניק
 טנעמ רהיֵא !ןַײז ליצמּו רמוש טָאג לָאו ,ׁשִינָעכָאקרַאּפ ַא  ןָעננורּפש

 , ןַעברָאה סָאד
 ןּוא גָאט ןָעשִיװצ סָאד זיִא ןֶעוועג -- רקֹּב יהיו ברָע יהױ רּוצְקּב

 רֶעּביִא ילָענָעװ ןַײמ טימ יֹוזַא רָימ ְךיִא רהָאפ , יקַאט קִירֲעביֹוּב ןיִא ,טכַאנ
 םִירּפָא זיַא'ס --- קוק ַא ּוהט ְךיִא . ּבָא רֶעצִימֲע ףימ טלעטש ,םָעשטַאד יד
 רּויַא ךיז ויִא ,ןָעסַיו רהיִא טפרַאד ,ןכדש רֶעֹד םִירּפָא ,ןכדש רָעד
 . םיכּוש טימ סָאד טסַײה ךױ טמהָענרַאפ ,םינכדש ָעלַא ַיװ ןכדשַא
 ףימ טלָעטש ןוא קִירֲעּביוּב ןיִא , סַע טסַײה םִירפָא ,ךימ רֶע טהָעורֲעד
 רֶע טגָאז ,סִיּפָע ךיַא ףרַאד ךיִא ,היבט בר ,להֹומ ץש=טַײמ !ּבָא
 סָאר ּכָא לָעטש ןּוא ,ךיִא גָאז ,'סטּוגַא ייּבַא קוה -- ."ןעגָאז
 ,ּבָאה ְךיִא ,--- *! רֶעטכָאט ַא ,היבָט ּבר ,רֶע טגָאז ,טָאה דהיֵא, ,לֵידרֲעּפ
 רהיֵא זַא ,רָע טגָאז ,סַײװ ךיִא, -- ,"ןַײז רנוזֲעג ןעלָאז ,ןָעּבִיו ,ְךיִא גָאז
 םענייַאניֵא ,ךיִא גָאז , רַימ ןָעּבָאה, ,"ןָעּבִיז ְךיֹוא ּבָאה ְךיִא ,ןָעּבִיו טָאד
 , רֶע טגָאז , טַײז ַא ףיֹוא ךילטרעוו . , רּוצֹקּב, --- ,"ןהָעצרָעּפ יו םיורג יֹוזַא
 ,ךָאר ןיּכ ךיִא :ױֹזַא זיִא ,רֶע טגָאז ,ןופהָער ,היבש בר ,השעט יד
 ָךייֵא רַאפ ,רֶע טגָאז ,ְךיִא ּבָאה ,ןכדש ַא דּיַא ,עּורי זיִא ְךייַא יו
 --"!ָעורֶעּפּבש ָעוורֲעּפ יקַאט ,ןתח ַא דנַאלנתח ןּופ -- ןתח ַא רָאנ .ותח ַא
 ָעורֲעּפ , דנַאלנתה ןּופ ןהח ַא ְךייַא ַײּב ןֶעפּורָעגנָא טָעוו סָאװ ,ְךיִא גָאז ,ּונייהד,
 , רמלמ ַא רֶעדֶא ,רלדנס ַא רֶערֶא טיח ַא ,ךיִא גָאז ,ּבױא ?ָעוורֲעּפּכש
 - רמעי הלצהו חור ,ךיִא גָאז ,ְךיִא ןּוא ,טרָאד ןֶעציז ,ךיִא גָאז ,רֶע נָעמ
 גָאז ,שרדמ רֶעֹד יװ ,רהַא םֹוקממ ןֶענופֲענ ריט ְךיִא לָעוו ןעכַײלג ןַײמ
 ןָא ןייׁש טּבױה רהיֵא ,היבט ּבר ,רֶע טנָאז ,!ץ;-- ",,.טגָאז ,ְךיִא
 ןַעמ ףרַאדָעּב ,ןָערַײר ,רֶע טנָאז ,ךייַא טימ ? םישרדמ ַערָעייֵא טִימ
 טיט טלָעֹו יד , רֶע טגָאז ,טִישרַאפ רהיֵא !ןָעלטרַאנרָעטנּוא טּוג ךיז
 ףורש ןימ ַא רַאפ סָאװ ,רָע טגָאז ,םיֹוא רֶעסֶעַּכ טרָעה רהיִא ,םישרדמ
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 שנָאז ,טלָאז רהיֵא :ןָענֲעלּוצרָאפ ךייַא ןלעּב ַא ויִא ןכרש רָעד םִירּפָא
 טכַײה םִירּפָא ,רָיט ּוצ רֶע טכַאמ יֹוזַא ,"ןֶעגַײװש ןּוא .ןֶעכרָאה רָאנ ,רֶע
 ףייֵא ךיִא .לָאז םָאװ ,לָעטָעצַא םיוא רַימ טנָעַײל ןּוא טמָענ ןּוא ,סָאד
 ,טרָא ןָעֹׁש ַא רהָעו טרָא סָאד זיִא ,הישאר , ןופירפִק ם םִיּפע יקַאט , ןֶעגָאז

 ּכרַאד ,סָאר ןּוא ."אנרד ץָאח, ןַײק טשִינ ,  רָע טגָאז ,רנק םנָעטַאט ַא ץ
 טשינ ךיוא ןַײלַא ןִיּב ךיִא םּורָאװ ,רקיע רֶעד רַימ ַײּב זיִא ,ןָעסַיוװ רהיֵא
 טגָאז יװ ,ַײלרֶעלַא ןַאהרַאּפ ןֶענַעז החּפשמ רֶעד ןיִא רַימ ַײּב } רָע יּכַא
 ןַאהרַאפ ,ןַעשנָעמ  ץטסָארּפ ןַאהרַאּפ ,םידּורבו םירּוקנ ,םידּוקע :רֶע
 םָאװ ,ןגנ ערוי ַא רֶע זיִא טנַײה .םיּתב"ילעּב ןַאהרַאפ ןּוא תֹוכאלמ-לעּב
 טשִינ יַארוא רַימ ַײּב זיִא סָאד ןּוא ,תֹויתֹוא ץנַײלק יד ןיִא טהָעטשרָעּפ
 יװ נַײפ ךָאר ְךיִא ּכָאה גנוי ןֶעּכָארגַא םוָאװ .,ןקכַאז ענַײלק יד ןופ
 ; ײטלּוה ןייֵא ןיפ לָאמ דנֲעויֹוט רֶעגרֶָע זיִא ץראה םע ןייֵא רימ ַײּב ! ריזח
 יד םַימ ּבָארַא ּפָאק ן'טימ א ןּוא לָעטיה ַא ןהֶא ןהָעג ְךייַא טנָעמ רהיֵא
 ןּוכ ןיש רהיֵא טנָעז ,טכַאמ "שר סָאװ טסַײװ רֹהיִא יּבַא ,ףיֹורַא םִיּפ
 ךַײר ,רָע טגָאז ,רֶע ויִא טנַײה ...היבט ויִא רוי ַאזַא טֶא ,טַײל ענַײט
 ,ָץטָערַאק ַא טימ ,רֶע טגָאז ,םיֹורַא םרהָאפ ,רלָעג טימ טּפָאטשַעננָא
 ,ינ ..,!ְךיֹורא שוא טהָענ סֶע ,םיסיס ַענירנֶענַערּב רָאּפַא םִימ
 ,הֹונֹורסח עסיֹורג יר ןּוּכ טשִינ ךיוא זיִא םָאד ,רָימ ְךיִא טכַארט ,יתיּתכהמ
 אהנע הֶאי : רֶע טגָאז יװ ,ריננ ַא רָעבַײלג ןיֹוׁש זיִא . ,ןצּבק א רֶערייֵא
 רהיִא טָאה ןמיס ַא ,ןצּכק ַא טנַײּפ ךיֹוא טָאה ןַײלַא טָאג -- לארשיל
 טשינ ןצּבק ןַײק ןצּבקַא טלָאװ וי ןַעּבָאה בעיל לָאז טָאנ זַא
 : ז ,רָעטַײװ; -- .ךיא גָאז ,'רעמַײװ ןָערָעה רַימָאל ּונ;/ .ןָעוַעג
 ,רָע טנָאװ ,ששלה רֶע ,םיֹוא טהָעג ר ,ןּוהט ךּורש ַא ְךייַא טִימ רֶע לָיוװ
 רֶע ,רָע טשלח רָעטכָאט א ךָאנ ,ךייֵא ךָאנ טשינ טסַײה םָאד
 .הרפכ יד רהיֵא רַאפ ןַײז רֶע זָאל ,ְךיִא גָאז , יֹזַא, ,'רָע לַיװ ָענֶעׁש ַא
 ּוןמלַא ןייֵא !רּוהּב ַא :רָערָעייַא קִיטנַא רָעד ,רֶע זיִא ,ךיִא גָאז ,רֶעװ
 ּוליִּפַצ ,רּוהּב ַא ,רֶע טנָאז ,רּוהּבַא ויִא רֶע, "? רהֶאי ץרַאווׁש ַא ? שּורג ַא
 רעד זיִא ,ךיִא גָאז ,ָעשֹויֹווַא יי ,--- ."רוחּב ַא רָאנ ,ןיֹוׁש ןָערהָאי יד ןיִא
 .םהיֵא םָארּב שטָאה ,ןָעגָאז טשִינ רִימ רֶע לַיװ "? רֶענַײז ןָעמָאנ רֶעגְילַײה
 ךייַא ְךיִא לָעװ , קִירָעּביוּב ןַײק ערי ּוצ ,רָע טגָאז ,,יז טגנַײרּבכ,
 ײ לָאז ךיִא ,ךיִא גָאז ,טסַײה סָאװ, -- ."ןעגָאז ,רָע טנָאז ,םָעדכָאנ
 ,ררַעּפַא ןָערהִיּפוצ ןַעמ טננַײרּב ,ךיִא גָאז ,ןָעגנַײרּב  ןֶערהִיפּוצ ןֶעגנַײרּב
 ..י"ןעפיוקרַאּכ ּוצ המהּכַא רֶעדֶא ,רירי ץ'פיוא  ,ךיִא גָאז

 ןֶעדַײררָעּביא ןָענָאק ,ךָאד רהיֵא טסַײװ ,םינכרש יד ,רֹוצקּב
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 יש ריל" יש כא ענשושנע

 קרָעּבֹוּב ןַײק ןֶערהָוּפוצי
 , ןֶעלרָאה ןַײמ רָאפ ןיוש רַימ לָעטש ףיִא ןּוא , ןָעקנַאדֲעג יד ףיֹוא רִימַ-

 ײ ְךיִא גנַײרּב תּבש ךָאנ םׁשֹה הצרי םא זַא ,ןְעּבילּבֶעג זיִא'ס ןטגַאװ ַא:
 ןֶעטּה תֹובשחמ ץסִיז ָעטּוג ַײלרָעלַא ןיא

 יר ןּוא , םיסּוס ָץנִירנֶענערּב רֶאּפַא טַימ עטָערַאק ַא ןיִא טרהָאּכ יז יז

 ,םיסּופ יד טימ ָעטֶערַאק רֶעד ףיֹוא ֹזַא טשִינ ,אנקמ רימ זִיִא טְלֶעװ
 יר רֶעטכָאט ןַײֿמ ךרוד טלָעװ רעד ּוהמ ְךיִא סָאװ ,תובֹוט יד ףיֹוא 7

 יתֹכַא ןַעמָעַװו ,רסח תלימג ַא טימ ָענֶעלַאפֶעג יר םיֹוא ףלָעה ,תיריג
 ,רהיִא טגָאז יװ , רֶעמרָעדנּוה ַא ןֶעמֶעוו ןּוא ,  רֶעניצּפּופ ַא מע : טא
 .רַאפ ,  גידנָערהָאּכ רַימ ְךיִא טכַארט יֹזַא .,.המשנַא ְךיֹוא- טָאה רֶענָעיי
 ףימ םָעּומש ןּוא לֵידרֶעַפ סָאד םַײמש ןּוא ,םַײהַא סגֶעּוקִירּוצ ,ףנלטכַאנ)
 ,ָאיוװ . 10 ּוצ ְךיִא גָאז יתסוסל, ; ןֹוׁשֹל שידרֶעפ ףיוא םָעד טימ ףרוד
 ּוד טמּוקַאּב , רֶעכִוג ילָעְיּב א םילגר יד םִימ  ,ָךיִא גָאז ,רָאנ ךַאט ּונַא
 ווא ַײּב טא ---הרֹוּת ןיִא חמק ןיִא םורָאװ ;.רֶעּבָאה ץִיצרָאּפ ןַײד
 ..."טשינ ןָעמ טרהָאפ ,ׁטשינ טרומש עמ זַא --- ןֶעּבִירשָעג;

 ןופ ְּךיִא הֶעְו , לִירְרֶעפ ןַײמ טַימ יֹוזַא ַאד רָימ דֶער ְּךיִא יװ ןּוא
 טַימ רכז ַא רּכנ ,ןָעשנָעמ  ַײװצ , לָערְאּפ ַא יז םרַײנש לח דלַאװ:
 ןּוא ,ןערָעדנַא םּוצ םָעניֵא טרַאה ,טנֶעהָאנ ַײז ןעהָעג ןהָענ ,הכקנ ַא-

 ןֶעטימ ןיִא םִיצּולפ ןַײז סָאד ןָאק ןֶעװ .קַאמׁשֶעג רהָעז םִיֹּפָע טדָער עמ
 ןּוּפ רֶעטיר ענוררֶעַּפ יד ךרּוד ןייֵא ךימ קּוק ןּוא רימ ךיִא רעלק ? ןעי רֶעד-

 טִימ ,+ .!לירֶעפֲעפ ןיִא'ס זַא ,ןָערָעװש טנֶעמָענ טלָאװ ךיִא -- .ןז רָע
 ךימ לָעטשרַאפ ךיִא  טָעּפש ױזַא לומ- .םילש רֶעֹד םָאד רֶע טהָעג ןָעמֶעוו
 זיִא רֶעוװ : רֶעקרַאטש ךָאנ ןייֵא ךימ קוק ןּוא ןּוז רֶעד ןּופ דנַאה רעד םימ
 ,דּוי ַא ןִיּב ףיִא יװ ,יז זיִא'ס ,ָאי +לרָאה ףיז טכַאד !יֹוא + עק'הבקנ ידי
 טנֶערֶעלֶעג קַאמשַענ יֹוזַא עמ טָאה סָאד טָא 3 יֹזַא .,,!!װ ןיֵא'ס-
 !המהּכ ַא ּוד טויב ,היבפ ,ױא ?! ְךֶעלכִיּב טנ עַיײלָענ םָעקיטַאטַארג-

 ּוצ ןָא ךַיז ףּור ןּוא לידרֶעפ סָאד ּפִא לָעטש ןּוא ,רָימ ךיִא טכַארט .ֹוזַא
 םִיּפָע יז םרֶעה סָאװ , ְךיִא גָאז ,ְךייַא דנָעבֶא ןָעמּוג ַא, :טַײל ץנַײמ
 ןֶעטֶעוו ףיוא ? רֶעהַא רָאג םִיצולּפ ,ְךיִא גָאז , רהיִא טמוק יו ? הטהלמ חּכמ-

 ימ ַאוַא טרעהרעד .,.77? גָאט ןַעגיטכָענ ן'פיֹוא ?םיֹורַא ָאד רהיֵא טקוק :
1 0 3 = 0 3 : 

 ע טגָא ן םימשּב אל ,רֶע טגָאז יװ , ןהָעטש ןֶעּבִילּבֶעג לִירָאּפ ןַײמ זיִא ,אּבהיךּורּב -
 טל ּוא טהָערדָעצ הליחמ ,רֶעהַא טטִינ ןִיהַא טשִינ טסַײה סָאד ,ץראּכ אלו

 , רֶעטרָעװ ןהֶא טונימ רָאּפ ַא יֹוזַא ןָענַאטשֶעג - . .םינּפ ץפיֹוא ךילטױור
 ,רימ ףיוא ןָעקוק ןָא ןָעמ טּכיֹוה םָעדכָאנ ,ןָעגיֹוא יד ּבָארַא ןַעמ שזָאל
 .ָץרֶעדנַא סָאר ףיֹוא סנייֵא ָעריּב ַײז ,ַײז ףיֹוא ְךיא+

 2 וה



 םכילק?םולש
 א יא

 .עַֹא ךַײלנ ,ְךיִא גָאז ,ךימ רהיֵא טכַארטֶעּב םִיּפָע --- ךיִא גָאז 1ונ,
 ,רַימ טכַאד ,ןַיב ךיִא .ןָעהָעוָעַנ טשִינ ננַאל ןיוש ךימ טָאה רהיִא יװ
 .'רָאהַא טרָענימָענ טשִינ ,ןָעווָענ סָאװ ,ךיִא גָאז ,היבט רֶענָעניֵא רֶעד
 -..י םָעװָאטַאק ףיֹוא ּבלַאה ןּוא גיסָארדרַאפ ּבלַאה ַײז ּוצ ְךיִא ךַאמ יֹוזַא
 טרֲעװ ןּוא ,סָאד טסַײה לדָאה ,ץנַײט רָעטכָאמ יד רַימ ּוצ ןָא ךיז טּפור
 בופ לומ, ,..'בֹוט לומ טמּוק ונּוא ,ַץטַאט, :רָעהְירפ ַיװ רֶעמיֹור ךָאנ
 רהיִא 1 הֹׂשֹעמ יד ויִא סָאװ ,ןָעּבַעל רהיִא טלָאז לומ טיט ,ְךיִא גָאז ,ךייַא
 סָאװ רָאנ םנָעז רהיִא יצ ? 0 ןַיַא רצֹוא ןייֵא ,ךיִא גָאז ,ןָענּופָעג טָאה
 . רַע טגָאז ,טמוק זנוא , "? הנּכס ר ַא ןופ ,ְךיִא גָאז ,ןָערָאװָענ לּוצנ
 טנֶעו רהיֵא ,ְךיִא גָאז ,טסַײה סָאװ, -- ,"הלּכ ןתח ןֶענָעז רימ ,בֹוּט לזמ
 : תח +!טסַײה סָאװ טשִינ רהיֵא טסַײװ ,רֶע טגָאז ,הֹלּכ ןהח, * הלּכ ןתח
 יֹזַא ."הלּכ ןַײמ ויִא יז ,ןחה רהיֵא ןַיּב ְךיִא , רֶע טגָאז ,טסַײה הלּכ
 ןיִא ךַײלנ אקוד רַימ טקּוק ןּוא ,םָאד טסַײה לֶירֶעפֶעַפ ,רימ ּוצ רַע טכַאמ
 ןַײרַא ןָעגיֹוא יד ןיִא ךַײלג ְךיֹוא רֶעֹּבֶא םהיִא קוק ךיא . ןַײרַא ןֶעגיֹוַא יד
 ? לָאמ-סנק סָאד ,ְךיִא גָאז , ךייַא ַײּב ןַעווֲעג זיִא ןָעוופ : םהיִא ּוצ ךַאמ ןּוא
 ְךיִא + החמׂש רָעד ףיֹוא ְךיֹוא ךַימ ןעפּורֶעג טשִינ רהיֵא טָאה סָאװ רַאפ ןּוא
 -רָעפ רהיִא . . ,?"ןַײנ יצ ,ןתּוחמ לָעְקִיטש ַא ָאד ןָא ךִיז טכַאד ךימ רהָעק
 רָאג רָאנ ,ּבַײל ןַײמ ןָעשטָאט , ךימ .ןָעסֶע םָערָעו ןּוא ךַאל ךיִא , טהָעטֹש
 ןיוַיּב ןַעכרָאהסױא ּכעַיל טָאה היבט ,ָענִירּוי ןַײק טשִינ זיִא היבט ,טשִינ
 ןהָא ףורש ַא ,טשִינ הָעטשרַאפ ְךיִא, : ַײז ּוצ ןָא ךימ ְךיִא ףּור ,. .ףֹוס
 לורֲעפַעּפ ,רָע טכַאמ ,רימ ןַעּכרַאד סָאװ; -- '?םיאנּת ןהֶא ,ןכרש ַא
 "הלּכױתח ,רֶע טגָאז , גנַאל ןיֹוׁש ןֶענָעז רימ ? םינכדש ,סָאד טסַײה
 ןַיֹב ןעגַיושעג ,ףיִא גָאז ,רהיֵא טָאה עשו-םָאװ ! םיסנ סטָאג ? יװַא,

 ָךייֵא ןָעטלָאװ רימ ?ןָעַײרש , רֶע טגָאז יי סא סָאװ, --- "?רָעהַא
 ַײּב ןָעכיג ןיִא עה רימ יו יֹוזַא רָאנ ,טלהָעצרֲעד טשינ ְךיֹוא טנַײה
 ּםָע'רָעהְירּפ ןֶעלַעטש ןָעלָאז רַימ ןַעּבילּבֶעג ןנּוא ַײּב ויִא ,ךיז ןַעדישעצ
 םימ ּואֹּב : רהיִא טגָאז יו ,ןָעסָארדרַאפ ןיֹוׁש ךימ טָאה סָאד .,. ,"הּפּוח ַא
 ,הלּכ ןתח---טגָאז רֶע סָאװ ,אלימ ! ןַײרַא ןַײּב ןיִא טגנַאלרָער ,שפנ רע
 --- יּתבהא :ןָעּבִירשָענ ןעטרָאר טהָעמש יװ ,ןָעדַײלרֲעד ּוצ ךָאנ זיִא
 עטרָעװ רַאפ סָאד ויִא סָאװ !הּפּוח רֶעּכֶא . םהיֵא לֵיװ יז ,יז ליװ רֶע
 0 זַא ,םיֹוא טוַײװ ןָעזַײװ ...!ןֹישל םיגרּת םִיּפָע !הּפוח ַא ןָעלֲעטש
 ; שטשּוטמ לָעסִיּבַא הׂשעמ רֶעד ןופ ןיּב ְךיִא זַא ,ןָענַאמשרַאּפ טָאה ןתה
 השעמ יד ,היבמ ּכר ,רהיִא טהָעטשרַאּפ, :רִימ ּוצ ןָא ךיז רֶע טפור
 :טסרהָאפ ןָעוװ -- . "ןָענַאר ןּופ ןֶערהָאפּבָא ַײּב טלַאה ְךיִא ,יֹוזַא ויִא ןּופרָעד

 -+ הע --
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 ,ךיא ךיִא ןָאק סָאד, -- '?רָענַײטש ַא ןיהָאװ, -- ."ןעכיג ןיֵא, -- *?וד
 + טרֲעה רֶהיֵא ..,"רֹוּס ַא ,רָע טגָאז ,ויִאס ,ןָקנָאו טשינ ,רֶע טכַאמ:

 ,לֶירָעפעּפ ַא ןהָענּוצ טמוק ? רֶעגַײטש ַא ְךייַא סָאד טלעפָעג יו ! רֹוס ַא זיִא'כ
 ליװ ,ןהח ַא רַאפ ךיז טלָעטשרַאפ ,שִינָעהָעזרַאפ ַא ,ןרַאװש ַא ,סנַײלק ַא
 ןָאק !ןיהָאו טשינ טנָאז ןוא ןָעְרהאַפקֶע וַא ַײּב טלַאה ,הּפּוח ַא ןָעלעטש
 זיִא רֹוס ַא ,םהיִא ּוצ ְךיִא גָאז ,אלימ, !לַאנ יר ןַערָעוװ טצָעזֲעצ טשינ-

 6 עטשרַאפ ּוצ רֶעּבֶא ריט ביג ...תֹודֹוס ָץלָאנ ןיֵא ריד ַײּב ;רֹופַא
 עֹוי ץמַאס ןיפ ,ְךיִא גָאז .שנעמ ַא ךָאד טסִיּב ּוד :סָאד טָא ,לֵירֲעדּורּב
 טמיק יו ,ּבָארַא יב ןעביוא וא ןּופ 0 ןיִא ןעקנּוטְעגנייַא טִחּב ןּוא
 וצ ןענִירד ןָעטִימ ןיִא םִיצּויּפ טסלָאז ּוד זַא ,רָיד ּוצ ,ךיא נָאז ,סָאד
 2 טָא !הנונע ןייֵא רַאפ יז ןֶעכַאמ שא רַעטכָאט ַא ן'היבט ַײּב ןָעמהָענ
 ,ךיִא גָאז ,קילג לָעקַיטש ַא 3 טַײקכילשנַעמ  רׁשֹוי ריד ַײּב טסַײה
 ר 206 ןערנוצעג: רֶעטנּוא רֶעדֶא ,ט'הבנגַאּב םשִינ ךימ טכָאה וד
 ףילקילג יװ טשִינ רָאג טסַײװ ּוד -- סָאד טסַײה לרָאה ,רָימ וצ יז טנָאז
 ,דוס ם'נוּפ טגָאזעגסיֹוא רַיד ןֶעּבָאה רָימ סָאװ  ,רֶע ןּוא ְךיִא ,ןַענֶעז רַיּמ
 ,רָעהַא םּוק .ןָעצרַאה ם'נופ ןַײטש ַא ּבָארַא ,װ טנָאז ,ונוא ַײּב זוַא
 םּורַא ךימ ַײז ןַעּכַאה ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןּוא ,"ןעשיקַעצ יז רִימָאלי

 ןָא ךימ טּכיֹוה עמ ןּוא טַײז רֶערֲעדנַא רֶעד ןופ רָע ,םַײז ןייֵא ןּופ יז ,ָעדַיּב
 ,םינּפַא ,טָעּפמִיא סיֹורג ןיפ ןוא .,ַײז ְךיִא ןּוא ךימ ַײז .,ןֶע ןוא ןעשוקי
 ,ךייא ְךיִא גָאז גנּוּבַײרשעּב ַא ! ךיז ןעטוק יַאװַאד ךיי ןע ַעדַײּב ײז

 ,גֹונֲעג ,ְךיִא גָאו ,ןָעוָעג ןיֹוש טלָאװ רַעמָאט, !ַײז טי רעטַאיעהט
 + 'הילכּת רֶעסָאװ חּכמ, -- ."תילכה חּכמ ןערַײר םִיּפָע טַײצ ?ךיז ןָע 7
 ,סָאד ,הנוהחה תֹואצֹוה ,םישּוּבלמ ,ְךיִא גָאז ,ןדנ הּכמ, .ַײז ןַעגָאז
 ,ַײז ןָעגָאז ,טשינ ןעפרַאד רימ, ...'ָעְלֲעּביצ ,םָעדיֹוּב ,שקָאל ,ץנֲעיי
 =עּביצ ןַײק ט טשינ םִעדיֹוּב ןַײק טשינ 0 ןַײק טשינ ,טִינ טש יב ראי

 , ןֶעפרַאד רַימ, -- 5 אי רהיֵא טפרַאד ,ְךיִא גָאז ,ןָעד עשז:סָאװ;/ --- .'םָעֹל
 ...!רָעטרָעװ טרָעה רהיֵא , ,."ןישּורקו הּפּוח רָאנ , ַײז ןַעגָאז

 ןָעֿפלָאהֲעג רימ טָאה סֶע ,ןַײז ףיראמ טשינ ךייַא לֶעוװ ָךיִא ,דּוצֹקּב
 ץלַא , הפוח ַא טעטש טָאה עמ .--ַײנש רָעגִירהָאי ַא רַאפ רָעד יו
 ו ַאוַא טשינ ,ןָערָעלק רהיֵא טלָאז סָאװ ,יאדוַא !הּפוח ַא טכַײה:
 ָךָא .. .הנוהח עלוטש ַא ...!הּפח ַא רִימ ְךיֹוא }ןָא טהָעטש ן'היבט יװ

 :רריִא טגָאז יװ ,בַײװ ַא ןַאהרַאפ רָאנ זיִא ּוצרֲעד ןּוא ...!הָעװ ןּוא
 סָאװ ,ןָעגָאז רָאנ רהיֵא לָאז ְךיִא ,יז טָעשטומ , רֶעטָאלּב ַא הֹּכמ ַא ףיֹוא:
 .רַאּכ וצ םִינ טהָעג ,ּונ  גידדןֹוּפחּכ ,פַאל-ּפַאח יֹוזַא םִיּפ יע םָאד וי;

 ֹד
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 רהיא ּבָאה ְףיִא ,ךייַא נױט סָאװ !טנָערּב םָע זַא ,ָענִירּוי ַא ןהָעטש
 ,יארונהו רֹוּכנה פֹורגה ןֶענַילַא ןֶעגָעוו םולש ךדד ,ןּופ ןעקָאטּכָא טזּומֲעג
 ---גָעט ָץניטכָענ ,ץֵעּּהֲעי ןּופ עמהּומ עכַײר ַא ,השּורי ַא טיט השעמ ַא
 רָאב ַא טסַײה סָאד ., םויה ֹותֹואּב ;קַאט א : ַאט .ןוא ,הּורּוצ ןָעזָאל ךימ לָאז יז ַיּבַא
 -לנֹנַעװ ןוא ררָעֹפ סָאד ןייא ְךיִא ןַאּפש הּפּוח רָענֲעש רֶעֹד ךָאנ העש

 רָע ןוא 7 ןּוא ךיִא טכַײה סָאד , םירדָעּבלַאז ףיֹוא ףז ןַעו

 ַײק ןהֵאֹּכ םּוצ שרַאמ -- יכררמ השמ לה ןּוא ,רָענַײמ םָעדִַינֲענ רָעד
 ימ ְךיִא ּפַאה ,ילָענָעװ ןיִא קלָאפ רָאּפ ןַײט טימ יֹוזַא גירנָעצַיז ,קָירָעּביֹוּב
 סיֹורנ ַא רַאפ םָאװ : רימ טכַארט ןּוא לירָאּפ ןֶעגְוזָאד א א דצה ןמ קיק ַא
 סָאװ ןּוא ! ליטלַעוו ןַײז טרהִיּפ רֶע ןעש ענדָאמ יװ ןּוא ןָעּבָאה רַימ טָאג
 1 םהיִא ַײּב ךִיז ןָעניפָעג םַע ,םיאורּב ערלִיװ , תושפנ הנוטמ ינימ רַאפ
 ,םיֹורַא 4 וָאנ רָעֹד ןופ סָאװ רָאנ קלָאפ-רָאּפ ַא ךייַא רהיִא טָאה טָא
 טּבַײלּכ יז ןּוא ,ןיהּואו םהיֵא טסַײװ רהָאי רָעטּוג רָעד קָעװַא רֶע טרהָאפ
 ןופ שטָאה ,רהָערטַא ּוליּכַא ןָעוָאל סָאד לָאז עמ ןּוא -- ָאד רֶעּביִא
 םָאה היבט .ַענִירּי ןַײק טטינ ויִא היבט ,טשִינ רָאג רָאנ !ןֶענָעוװ אצוי
 = ַא םִיפָע ךיִא הָעְז + . . ןַײז ָאד טָעוװ סָאװ ,טנַײװש ןּוא טקיק ,םַײצ
 ןַענָעו  ,לָעװיטש ַָענֲעטָארטָענסיוא טימ םַעקילירתּכ ַעטּוג לט עגני
 רָע ,לָעגיופ-לעיּפש ןַײמ טימ ןָענֶענָעזעג יז ןקַאּב ץ'פיֹוא ןעמיקענסיירא

 : רובּכ רֶעייַא רעּביִא טָעַּב ְךיִא , ץַעגַײש ַא יו םִּפָ נג זיִא ַײז ןּופ

 טַימ ךִיז טָעקׁשּושָעג םִיַּפָע ן טאה ןּוא ,ןעזייה יד רע ּביא ליב ה ץטַימ

 רד טסָאה יצ ,רימ ְךיִא טכַארט ,היבט ,רָאנ הָעֹע , רײהרֶעלִ א םָענַײמ
 ,סרָערַײנש-לַעטַײּב ,םיבנג:דרָעּפ הרבח ןָעשִיווצ ָאד טּפַאהָעגנַײרַא טשִינ ךיז
 ..."!םָעְקְיִשטַענָאמ עשלַאפ רֶערֶא ,,רָעכָערּב-רֶעטֲעלש

 ךיִא ןָאק ,םײהַא קירָעּביֹוב ןּופ טז ַײמ טימ קָירּוצ גָידנָערהָאּפ
 ץנַאג קנַארָעג ןֶעגִיזָאר םָעד םיורא רהיִא גָאז ןוא ןָעטלַאהנייֵא טשִינ ךִימ
 רָעטױל אס ןַא ,ןָעדֶערניֵא רָימ לָיװ ןא ךַיז יז = א .ףילטנ נָעפֶא
 על ץ ץנַאג רָעַײז סָאװ ,טַײל ָעכִילרהֶע טצָעל ,ָץכַילרהֶע ,ךֶעלשנָעט ָענַײפ
 א וליּכַא ןַעניז ןיִא טשינ ַײז ןַעּבָאה ךיז ,ןֶעגָעװ סמֶענֶעי ןּופ רָאנ זיִא
 ,לידמָעה ומ סָאװ ,װ טגָא ,רָענֶעיֵא טא; ,..ָעטַאיפ רָעקניל רעד
 ןעפרָאװָעגקֶעװַא ,יז טגָאו ,טָאה רֶע ;רניק םִנָעטַאטַא רָאנ זיִא רָעד
 יעצ ןַײק ַײז ַּב ןֶעמהָענ טשִינ ליװ ,ץֵעּפּוהֶעי ןיִא עמַאמ עטַאט ָץבַײר
 רתָעְז יקאמ ,ךיִא גָאז !רָערנואװ סמָאנ ױזַא; -- ."ןעשָארג ם םענֶעכָארּב
 ןעוייה יד רֶעּבִא טהָעג רֶע סָאװ ,לָירמעה וצ !ןָעבֶעל'ב ל'ריחב ןַײפ ַא
 רָערֶא ,ָעינָאמרַאה ַא ךָאנ םהיֵא טפנָעה טָאג ןָעװ ,רָאה ָעגנַאל יד טִימ
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 רָאנ ןיש סָאד טָאה טלָאמָעד ,ןעטנוה ןּופ וי םהיֵא לָאז טנּוה ַא
 רַאפ ןיֹוש רהיֵא טימ ּבא ךיז ְךיִא ןֶעכֶער יֹוזַא טָא . .."!ןח ןֶעטֶעּבִיַו םָעד
 רהָיַא ּוצ סָאד טסַײה ץרַאה רֶעטַיּב ץנַאג ןַײמ םִיֹוא 0 ןיא , ךיֹוא םֶהיֵא
 =עמּה ףז טכַאמ -- תדנמ רּתסֶא ןיֵא !טשִינ רָאג ? יז ןוא ,...ַאֲּעַנ
 עיר רַא ,ללּכה תבוט, :רִימ יז ןּוא ,לִירָעפֶעַּכ, : רהיִא ְךיִא ,ץטַאװ
 טִימ ללּכה תבֹוט רֶעייֵא ,ךיִא גָאז ,רָומ גיוט סָאװ, ..,"נַעט ָעגיטכָענ
 ,ךיִא גָאז ,ןַאהרַאּפ ?רדֹוסֹּב ְךייֵא ַײּב ּוצ טהָעג סֶע וַא ,ןֶעטַײּברַא רֶעייֵא
 רַיּמ גָאז רהָעמַא ,.,הבנג ַא זיִא טרָאד ,רדֹוס ַא ּואװ :טרָאװכִירּפש ַא
 גנִירסלַא , + . ,'3 ןיהּוַאוו ןּוא ,לֵירָעפֶעַּפ ,ןָערהְאפֶעג רֶע זיִא סָאװ ,ףַײלג
 3ךָאנ טשינ רֶעסֶעַּב ,װ טגָאז ,ךיז גָערֹפ . טשינ סָאד רָאנ ,װ טגָאז ,ָאי
 טסָעװ . ןַעסַײװ גנורסלַא ןַײל ַא טַײצ רֶעד טימ טסָעװ ,יז טגָאז ,רימ ּביולנ
 לעיפ ,םָעַײנ לעיּפ ,ןָעבִינ ןיִא רשפא ןיא ,ןַערָעה םשה הצרי םא
 * ןֶערהיֹוא םטָאג ןיִא לױמ ןַײד ןּופ ,ךיִא גָאז ,יאולה ןמָא ,,,"!סטוג
 ,רנּווֲעג רֶעַײז ןּופ ןֶעכִיװ יֹזַא ןָעלָאװ ךיִא גָאז , םיאנֹוש ָערֶענּוא רָאנ
 סָאװ ןּוא ְךייַא ַײּב ךיז טוהט ָאד סָאװ , ןהָעטשרַאּפ ּוצ ןָא ּבױה ְךיִא יװ
 יא רֶעֹד ,ז טגָאז ,יקַאט זיִא םָאד טָא; ,.."!לעיפש יד טַירֶעּב
 ּו ףעימ יװַא ויִאס ,עשז סָאװ, ,"ןהָעטשרַאפ טשִינ סָאד טסָעװ ּוד סָאװ
 ערֶעסֶערג ףליה סטָאנ טִימ הָעטשרַאפ יא וַא ,ךיִא גָאז ,טכַאד רימ
 ,ןַײלַא לבש ץטימ ןהָעטשרַאּפ ,יז טנָאז ,טשִינ ךיז טזָאל סָאד, ...,"ןַעכַאז
 ױזַא .. ."ןַעצרַאה ן'טימ ןָעלהִיּפ += ,װ טגָאז ,ןָעמ ףרַאד סָאד
 תעשּכ רהיֵא ַײּב םינּפ סָאד ןוא ,םָע טפַױה לדָאה ,רימ ּוצ ײ טגָאז
 ,ןֶערֶעװ ַײװ ןֶעלָאז טכַאדָעג טשִינ ,ןָענָערּכ ןֶעניוא יד ןוא טמַאלפ הׂשעמ
 ןּוא ןעצרַאה טיימ זיִא , םִיּפָע ןיִא דו ַײז ןֶעכָאקרַאפ ! ץנַײמ רֶעטכֶעט יד
 ,המשנ רֶעד טִימ ןּוא ףּונ ץטימ ןּוא ןֶעּכֶעל ןּוא ּבַײל טימ

 ןּוא ךָאװ ַא קווא טהָעג םָע ,ןָעלהָעצרֶעד ךייַא ךיִא לֶעװ רוצקּב
 ןיִאו לֹו עז ןוא םקֲעַו ןוא ףנופ ןוא רעִיּכ ןּוא ַײרד ןּוא ַףווצ
 ,ךיא גָאז ,ןעלאפראפ; .העירי ןַײק טשִינ ,ףעִירּב ןַײק טשִינ ָאטשינ ,ףסֹּכ
 ןעּפָארט ןַײק ךַאּכָענ ,ןַעלדָאה ןַײמ ףיֹוא קוק ַא ּפַאה ןוא -- "!לִירעפַעּפ
 מַײּברַא לָעקַיטש רֶעדנַא ןייֵא לָאמ ַעלַא ףיֹוא טכוז , םינּפ ןיִא א טּולּב
 ,ָערהיִא תֹורצ עסיֹורג יד םָעד ךרּוד ןעסענרַאּפ ,םיֹוא טוַײװ ,לָיװ ,.ֿבוטש ןיִא
 ,אש !ןענהָאמרעד ליפַא םהיֵא סָאד לָאז יז ,ןַענָאז טלָאז רהיָא ,רָאנ

 ףיױא לֵירָעּפֶעפ ןַײק ןֶעיוָעג טשינ לָאמ ןַײק רָאנ ןיִא'ֹס יװ ךַײלג ,ליטש

 ןערהאפּוצ םּוק ְךיִא ,השעמַא ךיז טפֶערמ לָאמ ןייֵא רָאנ !טלָעװ רֶעד
 -עגנָא טיט םּורַא טהָענ ,טנַײװרַאפ זיִא לדָאה ןַײמ --- הָעְז ךיִא ,םַײהַא
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 ןּוא רָאה עננַאל .טִימ לזמ-םילש ַא רַעניֵא םִיַפָע ןָעּוֲעג גנַאל טשינ זיִא ָאר
 - -!ַאהַא, .םָע טכַײה ןָעלרָאה טיס ,רהיִא טימ םִיּפָע ךיז טָעֹוסֲעג
 .רָאווָעגקַעװַא טָאה סָאװ + , ןַאמ:הרבח ר זיִא סָאד --- רַימ ְךיִא טכַארט
 עה סָאד טָאלֶעגּפָארַא טָאה ןּוא עמַאמ:ַעטַאט ָעכַײר ןָעפ
 ןּופ ןֶעלרָאה ןַײמ םיֹורַא ְךיִא ףּור טא גנַאל טשִינ ןּוא ; , . "ןֶעוִיֹוה
 גָאוא :ָץְקטִנָעו ה מ ןּוא סיֹורַא ףיֹוח ןיֵא ּכומש
 רָעטכָאט ,רָאנ רַיט

 לַא רהָא וועג ָךיִא רָעו ןענערפרעד ןָא היט ךיא כיוה . ןָעניֹוא ענַעלָאװש

 יר רָעּביִא לֵירמָע

(- 

= 3 

 22 ו/ 2; = 1 עד ו/ 4 ײו יו
, 

 =! יי

 ּואוו, -- :"ָאי, -- ?'םּורג ַא, םהיֵא ןּופ ןייש טסָאה .,
 סָאװ,--- .'טַײװ ,יז טגָאז ,ויִא רָע; "?רֶעטרֲעשַאּכ ןַײד ץִיגרָע רֶע ויִא
 טצִיז ּואוו, , .."טצַיז רָע, --- ?'טצִיז רָע, --- !"טציז רָע, -- "?רֶע טוהט
 ןַענֹוא יר ןיא ךַײלג רימ טקיק .װ טגַײװש *?רֶע טצִיז סָאװ רַאפ + רָע
 גילרֲעװ ,ענַײמ רַעטכָאט ,ךיִא גָאז ,רָאנ רַימ גָאז, ,טנַײװש ןּוא ןַײרַא
 טשִינ ְךיִא הָעטשרַאפ } הבנג ןַײק רַאפ טשִינ רֶע טצַיז ,הָעטׁשרֶעַּכ ְךיִא
 טנַײה , טשִינ רָעלרניװט ןַײק ןוא טשינ בנג ןַײק רלַאּב יװ זַא ,לכׂש םָעד
 ---ַװ טגַײװש ,. .? םיבֹוט םישעמ ץרָעסָאװ רַאפ ,רֶע טציז עשז:סָאװ רַאּפ
 ןַעמ ףראד ,םשינ טסגָאז :ןָעועג בשיט ךיט ְךיִא ּבָאה .,.תדנמ רֹתֹסֶא ןיֵא
 !הרּפּב ענַײר ַענֲעש 8 , רָענַײמ טשינ , לזמ-םִילש ןַײד ךָאד זיִא רֶע ;טשינ
 ָאּפ ַא טרָאפ ןַיּב ךיִא ,גָאהטָעװ ַא ְךיִא גָארט ןָעצרַאה ןיִא גינװניִא רָאנ
 רֶעטָאפַא ,םינּב לע בִא םחרּכ :ןָעניַאר ם'ניא ןֶענָא ,רָעמ

 בֹוט םֹוי .טכַאנ רָעד ףיֹוא אּבר אנעשוה סָאד ויִא א עג ,רוצקּב
 ךיז טהּור לֶידרֶעַּכ סָאד ָךיֹוא ןּוא ,ּבֶא ךימ הּור ְךיִא , גהנמ ַא רִימ ַײּב זיִא
 א : יג ףרושו ,וד ההא :ןָעּכיישָענ טהָעכש הרֹוּה רֶעד ןיִא ַיװ ,םיוא רִימ ַײּב
 קירוב ןיִא ןיוש זיִא בגַא ןּוא - ?יררָעפ ןַײד ןוא ףרומחו ,בַײװ ןַײד ןוא
 =יולעצ יװַא , רֵכוש יו ָאלַּכ ַא ןעמ טיגהט : ןּוהט גצ סָאװ |ָאט לינ טעטּכ

 רָע קִירעּביב ןוא ; יי ַא ןיִא ןַײמ יד יװ סָעקַינשט טָאד ד ָעלַא ךיז ןַעפ

 ףיֹוא ךִיז ַײּכ ,םִַײהרֶעד ןיִא ןַעציז ּוצ ּכעַיל ְךיִא ּכָאה טלָאמָעד .עקטסּוּפ ַא
 נָעמ יר ,טַײצ לעקיײש עטסֶעּב םָאד סֶע ויִא רַימ רַאפ .ָעבַירּפ רֵעד

 יז רָאנ ,ןעװואכלַאק ַא יװ טשינ ןוש טקַאּב ןװ יד ,ָעטְקנעשעג ןָענַע
 ,ןַירג ךָאנ ץלַא ויִא 00 רעד .תֹושּפנ היחמ ,טַײקכַײװ ןימ ַא טיט טָעלג
 טכַאד סֶע ןוא ,עלָאמס טיט ןֶעקֶעמׁש ּוצ ףיֹוא טשִינ ןָערָעה סָענסָאפ יד
 הכּוס ַא ,הֹּבּוס ַא ם'טָאג יװ ,גוד:בוט-םוי טקיק דלַאװ רֶעד זַא ,רָימ ךיז
 ןיֵא טשִינ ,ָאר ;תֹוּכּוס טָאג םלַאה ,רַומ ךיִא טכַארט ,ָאד טָא .טָאג ןיפ
 ןָעניפ , רֶעה ןּוא ןיה ןָעּפױל ןֶעשנֶעמ ןּוא , טמַארָלרַאט עס אוו , טדָאמש
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 רָאנ טרָעה עמ ןּוא ,טיֹורּב לָעקיּטש ץ'כָאנ ךיז ןעגָאי ,המשג רֶעֹד טִימ
 ,טכַאנ רֶעֹד ףֹא טסָעּומש רֶעװ ןּוא ...!רלֲעג ןּיא דֹלֲעַנ ןוא דלֲעג
 רעד ויִא טלָאמָעד :ןרע ןגַא רֶײנ ְךָאד זיִא -- ,לשמל ,הּבר אנעשוה
 ,ןעלטניּפ ,ךיז ןַעטַײּב ,ןָערְירַעמעש ,ןַעלקנוּפ ןַערָעטש יד ,יולּב לעטיה
 ךרוד טהילּפ ,ךיז טכַאמ לָאמצ ןּוא ; ןֶעגיֹוא יד טימ שנָעט ַא לידבהל יװ
 על'עגר ַא ףיֹוא ףיז ךָאנ רעּביִא == ,ןָעניֹוּב ןעסיױא לַײּפ ןרָעטש ַא
 ןַעלֵאפַעג - ,לידנָערֲעטש ַא טוָאלעגּבָארַא ךַז טָאה סָאד -- סַאּפ םָענירג א
 עשִידוי ,,., תולומ לעיפ יֹוזַא ,ןערעטש לעִיפַיװ םורָאװ ,לזמ םִנָעצִימֶע
 טכַארט -- ,"לומ רָעטסנִיּפ ןַײמ ןַײז טשינ שטָאה לָאו םִע .,.תומ

 ָץכילטֶע ןוכ ןיֹוׁש .לרָאה קנַארַעג ץפיוא רֶיֹמ טמוק סֶע ןוא ,רַימ ךיִא
 ָאג ,  ןָערָאװ עג רָעגּרֲעּבַעל ,טרעטנּומעגּפיוא יװ םִיּפִע ויִא יז זַא ,גָאט
 ,לָעווירּב ַא טכַאדּבעג רהיֵא טָאה רֶעצִימֶע ,ןעמוקַאּב םינּפ רֶעדנַא ןייא
 רהָעְו ריט ךִיז טלַיװ ןֶעלַיװ ,לזמ:םִילש רהיִא ןּופ ,יקַאט םֶהיֵא ןּופ םינּפ ַא
 ,םגַײוש יז } טשִינ ְךיִא לַיװ ןַענערּפ רָאנ , רהָיֹא טּבַײרש רֶע ּסָאװ ,ןַעסיוו
 היבמ ;ָץנָיּ ןַײק טשִינ זיִא הובט !ַאש ןיש חהּפ ,ְךיֹוא ְךיִא גַײװש
 ,,,טַײצ טָאה

 לדָאה ,ןָא יז טמוק ,ןָעלרָאה ןוכ טכַארט ךיִא יװ .'ֹוזַא .,לַײװרָעד
 םּורַא ךז טקוק ,ץּבירּפ רֶעד ףיֹוא רִימ ןֶעּכעַנ ּוצ ךיז טצָעז ,םֶע טסַײה
 ,ּוטסרֶעה, :רַײהּרַעליטש רומ ֹוצ ןָא ךז טפור ןּוא ,ןָעטַײז ַעֹלַא ףיֹוא
 טיט ּבצ ףיז ריט ןֶענֶעגָעוֶעג טנַײה , ןֶעגָאז םִיּפֶע רַיר ףרַאד ְךיִא ? ץטַאט

 טקוק ןוא ,טרָעה עמ סָאװ םיוק ,ליטש רימ ּוצ 7 טגָאז יױזַא
 לָעװ ְךיִא סָאװ ,קיק ַאזַא טימ ,קּוק ןימ םָענדָאמ ַא םַימ רִימ ףוא
 רוד ריט טהילפ הׂשעמ תעשּב ןּוא ,ןָעְסֶעגרַאפ טשִינ גוּביֵא .םהיֵא
 ןַעלַאפעגנייַא הָימ זיִא ּסָאװ .. ,"ןעקנורט יז לַיװ יז, :ּפָאק ןיא הבשהמ ַא
 :השעמ ַא ,טכַאדָעג ָאד טשינ טו יו טָאה סֶע לַײװ + ןֶעקנַירט
 ןוא ץיעגַײש=ףרָאד ַא ןיִא טכָאקרַאּפ ךיז טָאה זנּוא ןופ טַײװ טשינ לָערַײמ ַא
 ןיִא , סָאװ ןיוש ךָאד טסַײװ רהיִא .. . ץֶעגַײש:ףרָאד םָעד ּכעִילוצ ךִיז םָאה
 רֶעד ןוא ,ןָעּברָאטשָעג ויִא ןּוא ןָערָאװֲעג קנַארק תורצ רַאפ עמַאמ יד
 ץעגַײש-ףרָאד רעד ןוא - .ןצּבקַא ןֶערָאװֲעג ,טכַארּכָעגפיױא ְךִיִז טָאה עטַאט
 זיִא .ָערֲעדנַא ןייֵא רַאפ טַאהעג ערילהח טָאה ןּוא ןֶעווֲעְג בשימ ךיז טָאה
 ךֹו טָאה ןּוא ,סָאד טסַײה לָעדַײמ סָאד ,ךַײמ םּוצ ןָעגנַאגענקֶעװַא יז
 ..י ןעקנּורטרַעד ךַיז טָאה ןּוא ןַײרַא רָעסַאװ ןיִא ןַעפרָאװָעגנַײרַא

 8 ףוא רימ טימ ּכָא ךװ טכנֶענֶעוֶעג ּוד ,ךיִא גָאז ,טסַײה סָאװ
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 זַעהָעו טשִינ לָאז יז , ּכָארַא קוק ןּוא רהיֵא ּוצ ְךיִא  ךַאט יֹוזַא . *? גידנַעטש
 ;װ םנָאו ,רהָאפ ְךיִא ,יז טנַאא ,טסַײה סָאד, .םריוט ןִיּכ ְךיִא יו
 וַײק רהָעט ןיֹוש ךיז ןעלֲעוװ רימ ,הירפ ץנַאג ,יז טגָאז ,ןעגרָאמ ,קָעוַא
 ןַײק .. אי טשינ -לָאמ

 רעננירג לעסַיּב ַא ןַערָאװַעג רימ זיִא ,רָע רַעוו עגיזָא אד יד 1 טרֶעהרָעד

 יה ,ינמ ךיִא טּכַארט , רַאברָע ;ר שטָאה טָאג ןעקנַאד ,הטשנ רעד ףיֹוא
 רּועש ןַײק טָאה רֶעסֶעַּב ,רֶענרָע ןַײז ןָאק סֶע --- הבוטל ּוז םג :רֶע טגָאז

 ,ךיא גָאז ,ּבָאה ְךיִא ביוא ,ֹוד טסרהָאּפ ,לשמל ,ןיהואװ, ...טשִינ
 - - :םהיא ּוצ , ."םהיִא ּוצ ,ד טגָאז , רהָאפ ךיִא, *? ןעסִיוו ּוצ היבז יד
 טצױ ,ז טנָאז ,ההע-תעל, *!טרָעדנַיצַא ןָעד רֶע זיִא ּואו---ְךיִא גָאז

 טפײה ,ּור טסרהָאּפ, ,'קָעװַא םהיִא ןַעמ טיש ןָעכִיג ןיִא רָאנ }ךָאנ רָע
 ךיז ךַאמ ןּוא רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז יֹוזַא *?םהיִא טיט ןֶענֶענָעזֶעג ךַיז ,םָאד
 ז הַא, ."ןיהַא ךַײלנ ךָאנ םהיִא הָענ ְךיִא , ַז טגָאז ,ןַײנ, ,ץטַאװ'מּת
 טּסַײװ עמ, *? טרָא סָאד טכַײה יֹוזַא יו ? נה רֶעד ןֶעווָעג זיִא רֶעװ ,ָךיִא גָאז
 ןיִא טַײװ רָאנ , םכַײה מרָא סָאד ױזַא יו ,יז טנָאז ,טַארּוקַא טשינ ךָאנ

 ,..'תושפנ תֹונּכס טַימ טַײװ ,יז טגָאז ,רהָעז םָאד
 רימ ְףו טלהָאמ סֶע ןּוא ,םִע טכַײה לרָאה ,רַימ ּוצ יז טגָאז

 רָע יװ ךַײלג ,טַײקסיֹרג טימ ,תולדג םִיב םָאד טדָער יז זַא ,טָעסיֹוא
 רַאפ רָער .םהיֵא טמּוק עס סָאװ ּוהטֶענּפָא .ָאד טלָאװ
 ףיֹוא ,לשמל ..!ןָעוייַא רוּפ ַא ןופ ליַאדָעמ ַא
 ף"א םיוא ףיו טרָעוַײּב ןּוא רָעטָאפ ַא טמָענ ךַאז ַאזַא רַאפ ?ךַאז ַאוַא
 עוַײּב ָעֹלֹא םיֹוא טלָעטַײּב רֶע יא טקנַעש ,רנִיקַא
 םֶעד טימ הָעג ְךיִא . ַענירּי ןַײק טשִינ רָעּכָא זיִא היבט .תֹומולח עטסַיװ
 ,קֹוסַּפ ַא טַימ רהיֵא ּוצ ןָא רימ ךיִא ףּור .הרו-הדֹובע זיִא סעּכ זַא ,גנַאג
 ּוד זַא ,ץנַײמ רָעטכָאט ,ְךיִא גָאז ,םיֹורַא הָעו ךיִא , : ךילטנַײװָעג יו
 -- בועי ןּכ לע : ןֶעּבירשַעג טהָעטש הרֹוּת ץגילַײה רָע ןיִא יװ םיקמ טסִיּב
 ,ךיִא גָאז ,עמַאמ עטַאט לירָעפֶעפ א בע;לוצ ,ךיִא גָאז ,קָעװַא טספרַאװ
 ןיִא ץינרַע ,:יאװ טשינ טסַײװ עמ סָאװ ,טרָא'נַא ןיִא קָעװַא ךיז טוָאל ןּוא
 ררנסּכלַא ּואו ,טרָאד , םי א ץּפיוא ,םינּפ ַא תֹוירּבדִמ יד
 ףייא טעונָאלּברַאּ ןוא טנֶערקֶא ן'פיוא ןָערהָאפָעג זיִא ,ךיִא גָאז , ןידקּומ
 עג ּבָאה ְּךיִא יװ ,ןָעשנָעמ ַערלַיוו ןעשִיווצ ,ְךיִא גָאז ,ָץּפסַיװ רָעטַײװ ַא

15 

 , רהִיִא ןַעֿמ טרַעּכטנע סָאװ

1 

 6 2 1 טע יו 0 א 22 -' וו

 . .,"לָעבִיּב השעמ ַא ןיִא לָאמַא ,יִא גָאז ,טנָעַײל
 ,םעּכ טָימ ּבלַאה ןיא םָעװָאטַאק ףיוא ּבלַאה רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז יֹוזַא

 ,ץנירּי ןַײק טשינ ויִא היבט רָאנ .טנַײװ השעט תעשּב ץרַאה סָאד ןּוא
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 ַײב ּפָארַא טשִינ טלַאפ , סַע טכַײה לדָאה ,יז ןּוא , ןייֵא ךיז טלַאה היבמ
 ,טּפַאהֲעג טשינ ,ליטש ןוא ,ןושאר ןושאר לע ּפֶא רוט טרָעּפטנֶע :ךז
 ...ןָעדֶער ןָענַנק רַעטכָעט ם'היבט , טכַארטעּב ןּוא

 ןופ ,ּוצ ןֶעניֹוא יר ןּוא ּבָארַא ּפָאק םָעֹד טלַאה ְךיִא שטָאה 2
 יףיִא ,סָאד טסַײה ןֶעלרָאה ,יו הָעו ְךיִא וַא ,רַימ ךַיז טכַאד ןֶענַעװ טסָעד
 ןוא ,טַאמ ןוא סַאלּב ,הנבל יד יװ יֹוַא טקנופ ויִא םינּפ רהיִא ---:הָעְז
 .ןָעּפמּודרַאּפ יװ סִיּפָע ויִא ,םיֹוא רָימ ךיז טלהָאמ ,ס'רהיִא לֹוק סָאד
 , ןָעטֶעּב ,ולַאה ןפיֹוא ןֶעלַאּפ ,רֶעגַײטש ַא ,רהיֵא ךיא לָאז ....טרָעטִיצ
 :סיֹורַא ויִאס זַא ,ףיִא סַײװ ?ןָערהָאּפ טשִינ לָאז יז ,רהיֵא רַאפ ץשלח
 -- ,ץנַײמ רֶעטכֶעט יר יקַאט ,ןָערָעװ ַײז ןָעלָאז םמש חמי ,ןָעּפרָאװַעג
 -ןוא המשנ רעד טימ ןּוא ףוג ץטימ ויִא ,ןֶעצִיטֶע ןיִא ךיז ַײז ןֶעכָאקרַאפ
 ! ןַעּבָעל ןוא ּבַײל טימ ןּוא ןעצרַאה ץ'טִימ

 עשּביה ַא ָץּבַײרּפ רָעד ףיֹוא ױזַא ןְעסעוָעגּבָא ןָענֶעז דומ ,רּוצקַּכ
 רהֲעמ .טכַאנ עצנַאג יד טעמּכ ,ןעטכַאד ךייַא ךז זָאל ,טַײצ קיטש

 ָךיֹוא ֹויִא ,טדָערֶעג ןֶעּבָאה רָימ םָאװ סָאד ןּוא ,טדָערֶע :
 ּטרֲערֶעג טָאה יז .,,רַעטרֶעװ ָץֹּכיַאה ,טרֶערָעג טשִינ יװ טעמכ ןְעווֶעג
 סָאד ויִא ּואװ : ךָאז ןייֵא דָאנ יז גַערפ 60 ,טרֶערֶעג ּכָאה ְךיִא ןוא
 רּוחּב ַא רַאפ ןֶעּבָאה הנותח ןּוא ןָעמהָענ לָאז לֵידַײמ ַא ,ןערָאוװעג טרֶעהָעג
 ץרַאװש ץרלַא ןיִא ץִיגרָע ןהָעגכָאנ ןענָאק םהיִא לָאו יז ,םָעֹה כעלצ
 ןיִא .ּוליּפַא  ,םנייֵא ץלַא ןיִא 'םהיִא, טיֿמ : רימ יז טרָעפטנֶע ? רהָאי
 ן'טימ ןהעטשרַאּפ ּוצ ּוצ ךילטנַײװַענ רהיֵא ְךיִא ּבָענ . , , רהֶאי עצרַאװש עדלַא
 רהיֵא טימ ןהָעטשרַאפ ּוצ קירּוצ רַימ : טִיג ,ויִא סָאד שירַאנ יו לש
 :רהיִא ְךיִא גנַײרּב ,ןהָעטשרַאפ טשִינ לָאמ ןַײק סָאר לָעװ ְךיִא זַא ,ל:ש
 .ְךֶעלָעקשטַאק ןַעסֶעזָענסױא טָאה סָאװ ,ץקָאיק ַא ,ןהֹה ַא טימ לשמַא
 "יז ןֶעּבָאה ,עלסופ יר ףיֹוא טּפַאחָעגפיֹוא רָאנ ךִיז ןַעּבָאה ְךֶעלָעקשטַאק יד
 גָאז ,סָאװ, .טעקָאװק ְךֶעַּכָעַנ עקָאװק יד ןיא ,רעסַאװ ץפיֹוא טוָאלענ יז
 ,סָאװ, "?ןַעּבֶעל רָעטכָאט ,ףיֹורֲעַד , ךיִא גָאז ,ןָעגָאז ה טכֶעוװ , ְךיִא
 ףיֹוא ,יז טגָאז ,תונמחר ַא יַאדוא זיִאס ?ןָעגָאז ףיֹורֲעד ָךיִא לָאז ,יז טגָאז
 , טָעקָאװק עקָאװק יד סָאװ ,יז טגָאז ,םָעד ּבעִילּוצ רָאנ ;ַעקָאװק רעד
 ; םירוּבד טהָעטשרַאפ רקיֵא ..,"? :ןעמנווש ט טשינ .ךעלעקשטַאק יד ןעלָאז
 ,י,טַאלג טשִינ טרָער א ס'היבט

 ןעִירַאש וצ ןָא ןיוש טּבױה סֶע ,טשינ טהָעטש טַײצ יד לֵײוורֲעד
 לָאמ ָץילמֶע ןיֹוש טָאה יז .טָעשטרָאװ ּבּוטש ןיֵא עטלַא יד א ףיֹוא
 םָע וַא , ןהָעוָעג ןּוא ,טכַאנ ןָעכַאמ טַײצ ןיוש ויִא'ס זַא ,ןָעגָאז טְקִישָענ
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 ןּוא רֶעטסנַעּפ ן'כרּוד ּפָאק םָעֹד טְקֶעטשֶעגסיורַא יז טָאה ,טשינ ךיז טְפלֶעה
 טסכאהט סָאװ ! היבפ, : ףילטנייוועג ףכרבי םענַײש ַא טיט  ,רומ וצ טכַאט ו

 המל : טהָעטש קּוסּפ ןיִא יװ ,ַעדלָאנ , ךיִא .נָאז , ליטש ןַײז זָאל, "? ךיז די
 אנעשוה 1 הּבר אנעשיה טנַײה ויַאס זַא ,םינּפ ַא ןֶעסֶעגרַאפ טסָאה ! ּוׁשֹגר
 הּבר-אנעשוה ,לָעטַיוװק עטּוג סָאד ט שי תהָעננָא ןנּוא דרָעװ ,ְךיִא גָאז ,הּבר
 ,להומ ַײז ,םהָענ ּוד ,ךיִא גָאז ,עדלָאג ,ךימ גלָאפ ,ףיֹוא ןַײז ןעמ ףרַאד
 ָךיִא ןּוא ,ַײהט ןַײז זָאל ןּוא ,ךיִא גָאז ,רַאװָאמַאס םָעד רָאנ ןָאלּכעצ
 ןָעלרָאה טימ ןַערהָאפ רימ ,לָענָעװ סָאד ןָענַאֿפש ָעלַײװרָער ןהָענ לָעֹװ
 םָעַינ-לָעגָאּפש ַא ּבָא היא ְךיִא קָאט ,זיִא רֶעגַײטש רֶעד יװ ןּוא ."ןהֵאּב םּוצ
 ךָאנ ןָעטרָאר ןוכ ןּוא ץֵעּפּוהָעי ןַײק קָעװַא טרהָאּפ טו זַא ,ןָעגְיל
 כן סֶע ןּוא ,םָאד טסַײה השּורי רַעֹד הֹּכמ ,קסע םָענָעי חּכמ ץלַא ,רָעטַײװ

 ץרעּביִא ןָעּבַײלּב ןָעטרָאד ןיֹוש לָאז יז זַא ,ְךיִא גָאז וי טלָאמֶעג ןָאק

 ךָאנ טיט רַעמּד ץטימ רָעטנַיװ ן'וָעּניִא רשפא ןּוא , רֶעטְנִיװ ןֶעצנַאג:
 יב ַא ,ךרדל הדצ ןָעּבענטימ , ְךיִא גָאז ,רהיִא ןָעמ ףרַאד ןכל ; רֶעטנַײװ ַא
 ןוא ץיעי , םָאר 7 ְךֵעלביצ ,םֹנָע שיק רֶאַּכ ַא ,לָערַײלק ַא ,טָערג לָעס

 , תֹוקרי-ראש

 ,ןָענַײװַעג ןַײק ןַײז טשינ לָאז'ס ,ןָא גָאז ןּוא ךיִא ָעוועדנַאמָאק יֹוזַא
 ןַעמ רָאט , ְךיִא גָאז , הּברדאנעשֹוה, ,טלָעװ רעד ףיֹוא הּברזאנעשוה זיִא'ם
 ןיד ץטימ  ךִיַמ ךָאד ןעמ טרָעה '! ןיד רֶעשּוריּכּב ַא זיִא'ס ,ןָענַײװ טשִינ
 םּוצ םמּוק עס וַא ןּוא ,ָאי אקוד טנַײװ עמ ןּוא ,ץַאק יד יװ ,אמּתסמ
 ,רָערניק יר ,ָעמַאמ יד -- ןָענַײװ ַעלַא ,הלליֵא טרֶעוו ךִיז ןֶענֶעגֶעוָעג
 ןַעמּוקָעג זיִאכ /דַא ,םלּכ לעו ןוא ,סָאד טסַײה לדָאה ,ןַײלַא יז יקַאט ןּוא

 טטיק בֹוט-םֹוי ףיוא) ךיִא ןַײמ לָיטַײצ ,ענַײמ רֶעטכָאט רֶערעטִע רעד
 ךיז ןעּכָאה ,(טװמַאק ליט אט טִימ ,ןַעטרֶעׁשַאַּב רהיֵא טַימ רַימ ּוצ יז:

 -- ולַאה ץ'פיֹוא רֶערֶעהנַא רֶעֹד ָץנייֵא ןָאהטָעג ףרָאװ ַא רֶעטסֶעוװש ָעדִיּב
 ...ןָעסִירָעגּבָא םיֹוק ַײז טָאה עמ

 סָאד ;ןָעויַא ןּוא לָאטש ןעמלַאהָעג ףימ ּבָאה רֶענייֵא ךיִא רָאנ
 ,טכָאק גינַײװניא } ןָעייַא ןּוא לָאטש --- יֹוזַא רָאנ ךִיז טדֶער סֶע ,טסַײה
 טשִינ ךָאד ויִא היבט !ץפ --- ןָעוַײװַאּבסױרַא םֶעְנָעי רָאנ ,רַאװָאֿמַאס ַא יו
 וַא ןּוא ,ןַעמ טגַײװש קָירָעּביֹוּב ןַײק .גָעװ ןָעצנַאנ םָעד ...ָץנירי ןַײק
 ,רהיֵא ּוצ ןָא ךימ ךיִא ףּור ,ןהַאּב רָעד ןופ טַײװ טשִינ ןיֹוׁש ןֶעטלַאה רימ

 ןָאהטָענ רֶע טָאה טרָאּפ סָאװ ,לָאמ ַץטצֶעל סָאר ןעגָאז רימ לָאז
 ףרַאדעּב ,יִא גָאז ,ךַאז עכילטיִא, ,.,  סָאר טסַײה לֵירֲעפֶעפ ., םֶעבלעזַא
 רימ טרהָעוװש ןּוא ןָעדנּוצָעגנָא יז דרָעװ .,."םעטַא םִיּפָע ןָעּכָאה ךָאד=
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 עצנַאנ םָאד , טשִינ םֶהיִא םרַא ךִיז רַאּפ :רָאט:גק סָאװ שנָעמ ַא , טגָאז

 ,ויִא רָע ,רלָא:ןיג יװ ןַײר זיִא רֶע זַא ,םלֹועּבש תועובשה לּכ טימ

 --הבֹוט ם'טלעוו רֶעד ,הבֹוט םמֲענָעי ,ַװ טגָאז ,רָאנ זיִא םנַײז ץכֶעּוה
 טהָעג ןּוא -- "תוכאלמ-ילעּב יד , סָעקִינטיּפּכ-עיגי רַאפ רקיע רֶעֹד ןיא
 צ ְךיִא גָאז ,ךיז רֶע טגרָא !טסַײה סָאד סָאװ ,טפָערט ןּוא םכח ַא םַײז
 יו טגרָאז ,ךיִא גָאז ,ץשוייאמל ?טלָעװ רֶעֹד רַאפ ,סָאד טסַײה ,רהיא
 טסלָאז !רּוהּב רֶעלייאװ ַאזַא ָאי זיִא 0: זַא ,םֶהיֵא רַאּפ טלָעװ יד םטינ
 , םָענַײד ןידקומ רדנסכלַא םָעד ; ָךיִא גָאז ,ןָעסּורג ןַעזָאל שטָאה םהיֵא

 ,רשֹוי ןַײז ףיֹוא ךימ זָאלרָעּפ ְךיִא זַא ,ךיִא גָאז ,ןָעגָאז םהיֵא טכלָאז
 ןַײט טָעװ רֶע זַא ,ךיִא נָאז ,רשוי ץמַאס ןּופ שטנעמַא ךָאד זיִא רֶע
 רב ַא ,ךיִא גָאז ,לָאטַא ןַעּבַײרש ןּוא ןָערהָיּפרַאפ טשינ אטּתסמ רֶעטכָאט
 . ..ןַעטַאט ןָעמלַא םָעֹד לָעװ

 ןלַאה ן'פיוא םִיצולּפ טשִינ ריט יז טלַאפ ,רַײר .ְךיִא יו יֹוזַא ןּוא
 ַײ" .ןֶענָענֶעוֶעג ,יז טגָא ,ךױ רִימָאלע ?ַענַײװ ּוצ ןָא טשִינ טּכיױה ןּוא
 0 211 ךיז ןֶעלֶעװ רימ ןֶעוו , יז טנָאז ,טסַײװ טָאג ,ָץטַאט ,רנוָעג
 ... ןעטלַאהנייַא טנָאקֲעג טשִינ ןיוש ךימ ְךיִא ּבָאה ָאד טָא !קֵע ןיײיא
 א יר יקַאט ,רהיֵא טהָעטשרַאּפ ,,קנַאדַעג ןיפױא ןֶעמּוקֲעג רַיּמ זיִא
 ... םָאד טסַײה רֶניֵקַא ,..לֶיִקֲערּבַא ןָעוֲעג ךָאנ זיִא יז תעשּב ,לרָאה
 ןַײק טָאה . ., ןעטלַאהָעג דנ עה יד ךמ . . .דנֲעה יר ףיֹוא ןָעטלַאהָעג יז
 .ייָעגירּו השעמ ,,.ךימ ּבָאה ךיִא סָאװ ,ינַאַּפ ,טשִינ לַעּביִארַאפ
 ...!זיִא סארי לרָאה ַא רַאפ זיִא סָאד סָאװ ,רהיֵא טרָעה ,ןָעסִיװ טלָאז רהיֵא
 ןּופ לדָאה ַא ויִאס ..,טּבַײרש יז סָאװ ,ךַעלוירּב יד ןהָעז טלָאז רהיֵא
 .. ףעיט ,ףעיט .. .,רימ ַײּב יז זיִא ,ָא:ָאד ַא טָא רַימ ַײּב ויִא יז ,, ,!טָאנ
 2 2. א ען  ןעכענסעקט טשמ לעיפ יװַא ְךיא סֶע ןָאק ךיִא
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 ןּופ ןָעדַײר רֶעסֶעּב רַימָאל ?םכילע:םולש :נַאּפ ,סָאװ .רהיֵא טסַײװ

 ..3 סֶעדַא ןיִא עריילח רָעד חּכמ םִיּפָע ךיז טרָעה סָאװ :םרָעּכילהָערּפ םִיּפָע









 ,ה ו ד

 .רעניכלימ רעד היבט ןוֿפ הׂשעמ עיינ 9
 .ןושל ןייז טוט טלהעצזעדרעביא

 ,טונ זיִא יֹוזַא טרהִיֿפ טָאג יֹוזַא יװ -- בֹוט יכ 'הל ױהֹו א
 טנּורּפ םּורָאװ שונ ןַײז ףרַאדֲעּּצ סַע טסַײה סָאד 0
 ףיא ּבָאה טָא !רעפעב טכאמ ןוא םכֹח ַא טז 1

 ,רעהַא קופפ םַעד טהערדעגנ ,רעגולק ַא ןַײז טלָאװַעג
 ,טשינ טֿפלַעה םִי ןעהַעזֲענ ,ןִיהַא קוסּפ םַעד טהעררעג 2 2 14

 טגָאועג בָאה ןיא ןעצרַאה םינופ דנַאה יד ןעמונעצ ףיִא ּבָאה

 .ןַעכַאמרַעּביִא טשינ טלָעװ יד טפַעװ ּוד יז רַאנ ַא טזיּב ,היבט : ןַײלַא ךיז ּוצ
 ,שטַײט יד ויִא ,םִינּב לּורג רעצ ןַעּבַעגענ זנוא טָאה רעטשרעּניֹוא הָעֹד
 טָא .ּבעִיל רַאֿפ ןַעמהָעננָא סָאד זּומ ןַעמ ןּוא תֹורצ ןַעמ טָאה רעהנִיק ןּופ
 םניֵא טכָאקרַאֿפ ,םָע טסַײה לעטַיצ ,רַעטכָאט ערֶעטלֶע ןַײמ ךַיז טָאה לשמל
 .ָארפ ַא יקַאט ויִא רֶע ,תמא ?םהיִא ּוצ םִיּפָע ְךיִא בָאה ,ליױוזמַאק לַעטָאמ טיי
 ,תֹויתֹוא ענַײלק יד ,עקשטינּבירד קרַאטש יֹוזַא טשִינ טהעטשרַעֿפ ,שפנ רָעטּפ
 ןָאק ,רהיִא טנָאז יװ ,טלעװ עצנַאנ יד ? ןוהט ןַעמ ןעק סָאװ רָאנ ,סֶע טסַײה
 :ערָאה ןּוא לַישנעמ ךַילרהָענַא רע זיִא רַאֿפרעד : טעדלַיּבעג ןַײז טִינ ךָאד
 טלָאז רֹהיֵא ,םהיֵא טימ ןיוש טָאה יז .םַײװש ןעגיטולּב ן'טימ ְךַעּבענ עו
 ַײז ןֶערַעװ עדַיּכ ןּוא ,סעקפופ טימ בּוטש עלוֿפ ַא ערה ןיע ןַײק ,ןעקיקנָא
 זַא ,יד טגָאז ,רהיִא טַימ טדער ןּוא --דֹוכּכ ןיִא ןּוא רׁשֹוע ןיִא טצרַאװשרַאֿפ
 ינ ,יו טגָאז ,רָאנ ןָאק םִע ,טלעװ יד יט שוג ערה ןיע ןַײק רהיִא זיִאס
 הע ...ָאטשינ שיוהּב ןַײק זיס םָאװ ,רָאנ ןֹודסח לעקיטש ןייֵא .רַעפַעב ןַײז
 העטַייװצ רעד ןוֿפ ןּוא ּונ .ּפנייַא רַעמּונ ךייַא רהיִא טָאה סָאד --'א הפקה ןעכ

 ףהיִא ,ןעלהעצרעד םינ ךייא ְךיִא ףרַארעּב ,סָאד טפַיײה ןעלרָאה ןיֿפ ,רעמכָאמ

 ,טסַײװ טָאג ! גיּבייֵא ףיֹוא ןֶערָאלדַעֿפ ,טלעיּפשרַאֿפ ְךיִא ּכָאה יז .ןיוש טסַײװ
 5 ,ןיוש טלָעװ רֶענֶעי ףיֹוא ןַערַײס ,ןֶעהָעז לָאמַא יז ןַעלֶעװ ןַעניוא ענַײמ בוא
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 גיצנאווצ ןּוא טרעדניז רעֶּיִא

 ענדַאֿפ
 ענרַאֿפ

 יו דניפ
6 

 קרַעּביא ,זנוא
 יי יי
 םָעל ,גיטכ

 טלָאמַעד ןּוא , ם
 יוסי ןוא יא

 טימ  קידוצ ןערהעקמוא םֶהיא טא טא
 יצא אי

 - * קא םלקיא = יג 6-=
 טימ ט ?אװ .ו ןָא ײיא

: 

-{ 

 םִאװ ..2 ַאה ? טגג ? ךייַא סָאד טלעפג

 גט;ָאז ,ןּונחו םיחר -היִא
 -רעֿפ טסעװ ּוד זַא ,יֹוזַא ְךיִא

 ה פאד טנט רדיא
 שָאר א

 ןיא איי - = רוי =י4ו= לא = = ןואיס =
 : .=ֹוָאְוו או 2 ןיג העברעו

 זיִא ך

 ר סָאװ רָאנ
 דיא ,ןעצײלּפ סאד לאז

 |* ,ןע=-=

 תיבול ודקה הצר : : קדּפ ןיא ט טרָאד טהעטש יז ַא יו רּוצקּב =:י.י=
 ווקיוי-ו עו

 םתִא טשנעב ןוא רֶע טהַעג ,ןהיבש ןיהט הבומ א סא : : 3
 ךא- ייד =ריל 5

 ם=..וו
 טטלציפשענמיוא על
 ,2-יע.== 46= 8 25

 ךייַא גָאז ךיִא ,עדנוזעג ,עש 2
 טלָאװ ,סעצינדיקמַאּפ עסואג

 צ ע/טש

 א יג יי = ןו=
 טקעששרעפ

 יוה א ,ןגנאלאנ : ךד רו א : יי יי יי יי יי
 יב א =ץ אוװו הָא=- וש =4| ןייי

: : 2 
 * ר כנ א: וויי רוייא*

 ע2 חמ ?ג םעד ןא ,לעװַיטש

 יי א + הי- ש.=ץ* היי ו* םיייוי צ ןָאק ךיִא ,דכו -
 4 א סָאװ = {25= -- = (=- =! 2



 ןעשיוצ טנעקַעּב טוג -הָעַז ןענעז רימ הּברדַא ,חלגַא זיִא דַע ןּוא חוי ַא יב
 םוצ םנייא תוחמש .ןַײק ףיֹוא טסַײה סָאד .,ןעההָאי טַימ קָאש ַא ןיוש ךי
 ,טשִינ רָאנ ; טִינ א ןעטַעּב בֹוט-םוי-טוג ןּוא טִינ ןעמ טהעג -ןערעהנַא
 טרעה סָאװ ,רהָאי-טּו עי ,ךִיז עי עמ ,יתיתכהמ
 א גַײרַא ?טלעװ רֶעד ףיוא

 יא ;הרחס 8 ןָא ךִיז טּכַײה 2 דלַאּב םּורָאי

 יכרד עטַײװ ן צן יִא היא א טימ ךיז יז ןעזָא

 ןּוא לעטרעװכַײלג ַא טימ רַעּביִא םהיֵא נָאלש ןּוא טשינ ךַימ ְךיִא
 א ַײּב ןַאהרַאֿפ יאס זַאי

 = , טסַײװ 5 א = א זא טי אל

 סָאד לָאמ עלַא ,לָאמ עלַא -- "םיקאלא גיס יה  להילוויןפפיפ
 א 4 אי ו2= +..ש ; וא=ח

 יי ס הץה ףללפ גאל הגאל פלאט
 אמתסמ ןָעּכיִא םווא -ןיא

 ןפלרו ףי/ ןריקקל  ףאז=י-עה
 = ואו , וא שת { = ;לנ א

 ,זי ִא דו ו טל ת לַײװ ,טנַײֿפ

 ּביֹוה ןּוא סעּכ ןיִא טכעה
 ַא רהיֵא טנַײמ .גנּוצ רעד
 תפטפ לי טא ןּוא רימ

 שי יא == ;

 ףיֹוא םרֲענרַע ןַײק

 ,ךַײלג עטָאלּב רַעד טימ

 ןוא אמתפמ רַעּביִא ךימ רע טנַאלש ,קּוסּפ ַא זנו
 ןוא ,רעפעב ךָאנ רשפא ןּוא די טימ ךַײלג רע ט

 יא ַא ךילטנייװעג יװ ,שמוח רעזנּוא עק וע ףיוא ןעצעז ּוצ ןָא
, 

 יב ןַאהרַאֿפ זיִא'ס זַא ,םהיִא גָאז ןּוא
 ג = סט
 : א 2 ת ןעפנ וש ףאכ = 5 = ליותי"רוויאפ לייא

 '| ווא=;/ו ןָאפורַא-א

 רעה לעדנש רעטיול ,ד ע טגָאז
1. 

 סֶע פָאװ ,ןערמולוצסיוא ןָא םהיֵא
 ףיֹוא טקיק נ טשינ רָאנ

 רהיִא טרעה ,ַאטשִינ .דרָאּב י
 םוא טי ןט א טלעדיז רהיֵא יװ לע
 :קימוצ לַאנ : טרעװ ךייַא ןיִא .טגַײװש רֶע ןּוא

: 

 טרא סע ן

 ,ןַענַאט שרעּכ טינ םָאֹר ְךיִא :ָאה טלָאמעד עי ןוא טצז רָענֶעי ןּוא

 ...טַײדַעּב טָאה לעכַימש סאד סָאװ ,ךיא שיײװ דנּוצַא ראג -

 = ורע
 וש

 מ = ןאנה =

 סָאװ, : ךיִא גאז א ןעָאה רָימ,

 5 ג ,2) = 02

 ,ןיוׁש ךילטכַאנרַאֿפ םּורַא םִייהַא לָאמ ןייֵא ןעההָאֿפוצ םּוק
 ,הּוַה ןַײמ טימ ןעסיורד ןיִא טהעטש .עקדעווח רֶע
 ךימ ...סֶע טסייה 2 ןוֿפ עטיוצ יד ,הענַי

 ,םיֹוא הערד ַא ןַעּבעגעג דּוחּב
 הוַה ןַײמ ּוצ ןָא ךימ ְּךיִא ףּור .ק

 י סו :ז ולא. יי א5+
 1 יו :3 ת נ ,ע5/ ... =.4 ר 5:

 ומ

 גָאז ..."ננאל ןוֿפ ןיֹוׁש טנַאקעב ןענעז רַימ,:יז טנָאז =? ןעקדעװח טימ
 "..!עקדעװה רנה רַענעש ַא טאפ עט יסמ הוה בופ לומ, : יא

 געק וד, :רָימ וצ יז טנָאז

 רֵע רֶעװע :רהיִא וצ
 ןש רָאנ .ןֵּ

 גָאז "..?זיִא רע רֶעװ ןַעד טסַײה ּוד ? ןעד םהיִא טס
 טינ ףעַירּב םּוחִי 6 אה כו א ְףיִא טַײװ זיִא
 מַאס ןּוֿפ ןעטַאטש ראד רָע זַא ,ָךיִא העטשרַאֿפ



 242,522, נא

 .םכילע-םולש
 טיש ישישישישיש שיש ירא רשיש ששי שיש רש ששי ישיש יש יש יש רש ריש יש ששי רעש שיש יש יש ששי יש יש יש טשיש ישיר

 עטַאט

 = ה הח ר יצ ןָא ךת יז שפה ..ירוכש א יא רֶעֶֹא ,שרשכַא רֶעדֶ
 יב ,ןעסיװ שינ לי ןּוא שינ ךיִא םַײװ ,ןָעוועג זיִא עטַאט ןַײז סָאװ, :םג

 ,ךוטפַאּפ ַא רַעדָא ןַײז טוימ עג טָאה ,ְךיִא ;ָאז ,רענַײז טמאט רעד ; םִילוד-

 עג ןַײק שינ ׁשֹנֲעמ ַא זיִא ןַײלַא רֶע זַא רָאנ : ךַײלג ןעשנעמ ַעלַא עז רָימ
 ןוכ א רַאֿפ םָאװ ;ְךיִא גָאז ,ּונַײהד, *...םיזעג רַאֿפ ךיִא סיײװ סָאד ,,רַעכַילנַײװ

 לָאװ ְךיִא , "...ןערַעה ָּךיִא םָאל ? רֶע זיִא שנֲעמ טרָאפ .טיאוענ ,יד טנָאז ,רָי ייוו ז 52 =
 סָאד ,יז טגָאז ,עקדַעװ + ןהָעשרַעֿ טינ ּוד טסָאװ
 רעד ,ּךיִא גָאז ,ןעוַענ זיִא עשז רֶעװ -- ,ךיִא גָאז ?יקרָאנ רַעשַײװצ רעד, "...יק
 ׁשנֲמ רער רעד טעמכ טנַײה ויִא סָאד ,יז טגָאז קרא *-- יקרָאג רֶעמשרַ
 ,ךיִא גָאז ,רֶע טציז ּואע "...טלַעװ רעד ףיֹוא
 טנשרדעג רַע טָאה השרד ַא רַאֿפ סָאװ ןּוא ,טֿפעשעג ןַײז

 ==רָאנ רעטיײװצ רעד ןיִא
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 פירׁש ַא ,רַעבַײרש רָעטמהִירעּב ַא זיִא סָאד יקרָאג רעה,
 עז ַא ,רַערעַײט ַא ןּיא ,רעכִיּב טכַאמ םָאװ ,סָאר טסַײה
 ?ָאנ ,ץינרע ןיא טנרעלעג טשִינ ,דנַאטש ןַעטסָארּפ ןוֿפ ךיֹוא טמַאטש , א

 :-םייה הוח ,רָימ ּוצ יז טכַאמ יֹוזַא ...'דלִיּב ןַײז זיִא סָאד טָא .ןַײלַא ךיז }
 טָא, .דָימ םָאר טוַײװ ןוג עא ַא ענצשעק ןיֿפ סיֹורַא טמהָעַנ ןּוא 8
 פמנעמענ טלָאװ ףיִא ?יקרָאג בר ,דָענַײד קידצ רעד ,ךיִא גָאז ,רֶע זיִא סָאד

 ןהאכ רעה ײ- רַעֶא.ךִא גָז הע ץֶינרַע םהיא בָאה ךיִא זַא ,ןַערעװש גוש
 טנָאז ,רַיד ַײּב סָאד זיִא, ..."רעצעלק ןַעּפעלש דלַאװ ןיִא רֶעדֶא ,קעָז ןנָארט
 יב
 ?רנַעה ענעגייא ענַײז טימ טעװערָאה שנַעמַא זַא ,יז  טגָאז ,ןורפה ַא ! 1
 ,ךיא גָאז ,ָאי ,ָאי, '? שינ ןַעווֲערָאה רַימ ןּוא ?טִינ ןעד טפעװעדָאה ןַײלַא יד
 כ ףיפכ עיני :זנוא ַײב קוסּפ רעש 8 זיִאס ,ךיִא :ָאז ,טכערעג טויב
 .טפעד ןּופ רָאנ ...ןעפַע טשינ וה טסעװ ,ןעװֲערָאה טִינ טסעװ ּוה זַא - לכאת
 ךיִא ; עקרעזח ןיהט ּוצ ָאד הא םָאװ ,טינ ְּךיִא הָעטשרַעֿפ ,ךיִא גָאז ,ןעגעה
 טימ טנַעקַא יב ןַײז טמלָא יז וד ןעוו ,ןעד ןירֿפוצ ןעוָעג ,ְךיִא גָאז ,רֶע סע טלָאװ

 תֶאּב ןיאמ ,ךיִא גָאז עג ֿ טינ טסֿפרַאדעּב ּוד  ןעטַײװרעד ןּנֿפ םהיִא
 שַאנ, :רִימ ּוצ יז טכַאמ ..."רע זיִא רָעו ןּוא ּוד טזִיּב רֶעװ ,ּךלֹוה הֹּתַא ןָאלּו
 ןעֿפַאשעּב טָאה טָאג ,ךיִא גָאז ,ָאי אי א עשנעמ עלַא ןַעֿפַאשוּב טָאה
 דא ,ןעסעגראֿפ שינ רֶעּכָא רָאט ןַעמ ;םלאטשעג ןַײז ךָאנ עי !שארה םדָא
 - ןעּכעירשעג זנּוא ַײּב טהעשש קימּפ ןיִא יװ ,ןעכַײלג ןַײז ןעכוז ףק ַאד רֶעכילטיִא
 ּוד טסָאה גנַידסלַא ףיֹוא ,רַימ ּוצ יז טגָאז ! קישנַאינַא,... הי .תנתמכ ׁשיִא
 םָאװ םעד ןְענֶעװ קּוסּפ ַא רִיד ַײּב ,יז טגָאז ,ךַיז טניֿפעג רשפא !קשּפ ַא
 ןיילא +ןגנייֵא ,יז שגָאז ,ןַײלַא ךיז ןעכָאה ןיא ןעמּונַעג ןעבָאה ,יז טגָאז ,ןַעש עמ
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 3 א

 .ה ו ח
 רעדער שש

 ןיא םיצירּפ ףיֹוא ,טכַענק ןּוא םִיּתב-ילעב ףיֹוא ,םיֹוג ןּוא ןַעדי ףיֹוא טלַײט:
 =רַאֿפ ,רימ טכַאד ,ןיֹוׁש רַימ טויב ,ְךיִא גָאז !עט - עט - עט, "...םדַעלטַעב
 ןהעששרעפ וצ רדיַא בינ ףןָא ןּוא ':ןַײרַא ישישה ףלא ןיִא ,רעטכָאט .ןַערהָאֿפ
 ו טנַערֿפ ! תישארּב ימי תששמ טלָעװ רעד ףיֹוא ןיוש ךיז טרהָיֿפ .יֹוזַא זַאי
 :; : ְךיִא :ָאז .?טלעװ רעד ףיֹוא ןערהִיֿפ יֹוזַא ךִיז לָאז יאמל :ךִיּכ
 נ ֹוזַא טָאג טָאה יאמל, :ז טנָאז "...טלעװ ןַײז ןעֿפַאשַעּב טָאג טָאה יֹוזַא סָאװ
 ןענערֿפ ןַעּביֹוהנָא ןְעלַעוו דימ זַא זע, :ךיִא גָאז טלעװ | ןַײז ןעפטשעּב

 -ינַא ןהָא השעמ ַא -- ףֹוס רבדל ןיא זיִא ,יֹוזַא יַאמל ןּוא יֹוזַא יא א
 ,טנַאטשרַעֿפ ַא ןַעּבענעג טָאג זנּוא ךָאד שָאה יורד, :דומ יז סנָאז "..!קָע

 3, גהנמ ַא א אי זיִא זנוא ַײּכ, :ךיִא גָאז "...תוישק ןענערֿפ ןעלָאז רימיזא ה איד -
 ןעמ לָאז ,ןהָאה ַא יװ ןעיירק ּוצ ןָא טּביֹוה ,ךיִא גָאז ,ןהּוד ַא זַא .,רעכלעזא
 יוכׂשל ןתונה : תֹוכרּב יד ןיִא ןענָאז דָימ יװ ,טהוש םוצ ןענָארטקעװַא דלַאּב יז
 --?ןעטרָאד א ּוצ ךיז גּונֲעג ןַעװֲעג רָאנ רשפא טלָאװ רַעמָאט. -- ".הניב:
 טהעטש ,יז טנָאז ,טשרָאּב רעד -- םיֹורַא כּוטש ןוֿפ עדלָאנ ןַײמ ןָא ךיז טֿפור:
 א 0 הָיד :טסָאה טא, *.-!תֹורָומו רָאנ שננַז רֶע ןּוא העשַא ןוֿפ יֹוׁש שיט ןמיואי

 ערעזנוא ןעּבָאה ,ךיִא גָאז ,טסַיזמּוא טינ 6 םֹוי נעט עהעהנַא יד ,ךי
 םָאמ ןעַײנ ךיז ןיִא טָאה ענעדיִא ַא = ם םלֹוגכ םירכד הענש טנאזעג
 *..!טשלרָאּב ןעניכלימ דהיִא טימ ָאד יז זיִא ,ןעכַא =ךֹוּת טדַער ןַעמ ,דַיי

 ַאזַא רשפא זיִא ,יז טגָאז ,טשרָאּב רעניכלַימ רַע ז, : עדלָאג רָימ וצ ןָא ךיז טֿפוה
 זו

 גָאז ,ךייַא רהיֵא טָאה !בֹוט לומ, 7 עו ענַײד עלַא יװ ,ךאז-ךוּה
 גָאז ראק !םיֹורַא ןַעוויֹוא ןערעטנוא ןוֿפ ךַײלג ,ףָאזָאלַיֿפ םִעַײנ ַא ,ךיִא
 ןיֹוש טָאה ,ּפעק עטרהעלקעגֿפֹוא ןערָאװעג ןענעז רַעטכעט יד סָאװ ,ךיִאי

 : . ןַײרַא .לעמוה ןיִא ןעמיוק 2 ּוד ןעהִילֿפ ןַעּביֹוהעגנָא
 רע רעד ןיִא יש גיל ָאט ,לַעמִיה דַײר ּוצ ןְמוקֲענ ,יז טגָא} ;ָאי זיאס זַא; ד

 .? ןעצרַאה ןערעטכִינ 0: 2 ךורּב ןומ ַאזַא רַעגַיטשַא יא טלַעֿפעג יי
 ןעמהענ ךיז ןּוא ךלמ ןּכ ם ר ןָעזָאלרעּביִא טגָאז עמ יװ ,ר מָאל דּוצקַּב

 = ש: 11 6 - ;נרַאֿפ לָאמ ןייֵא !והכוז ומש המָי חלג םעד ןַײמ ךיִא ,הכלמ-תב רעד ּוצד
1 

 .גַײרַא םַײב ןיוׁש טלַאה ןּוא ךֶעלגירק אפ יד טימ םִיהַא רִימ ךיִא רהָאֿפ
 -ָאקעג ענרעזייַא ןַײז טיט ןעד הא םהיִא ךיִא ןְענעגַעּב ,ןַײרַא ףרָאד ןיִא ןערהָאֿפ
 .ץצ יד ןּוא ,ךילדרַעֿפ יד דֹוכּכ ןַײז טימ ןַײלַא ןָא טבַײרט ,עקשטירּב עני
 ךיִא טכַארט ,ּפָאק ןַײד ּוצ, .טני ם'נוֿפ ןעסימשּוצ זיִא ענַײז דדָאּב עשמעק
 ּףימ טסָאה -- רימ ּוצ רֶע טכַאמ דנֲעוְא עג יי..!ׁשִינֲענַעגַאב ןעש ַא ,רימי
 ּוצ ְךיִא גָאז ,ןערעװ ךַײר ךינ טסעװ, '?סָאװ יצ ,רֶע טגָאז ,טנעקרעד טי;
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 יש רשי יש ישי שיש רע טעעשישדישעישעיש נשיט שאט שבשיש עשיו שיש טשעט נשא עט שר שמע עני הק ששי

 +צ -ע טכאמ .רעטיײװ ןעדהאֿפ ליװ ןיא
 -! ןֶא אָפ ?.װ | ; ןע אבָאש ?:װ ר

 =יח תד- םַײצ ןַײל גטכאה סאװ ,לעװעֿפ ,עלַײװ א
 ,=. =. = {::120 רייע 64 יא עי א= על ַײװ ַא

, 0 
 ,יתיתיכהמ זיא סטונ םִיּפָע רָאנ יּבַא ,ךיא גָאז ,ךָא; ".רעשרעװ

 םָאװ "...לָאמ שרעדנַאנַא ףיוא ןַעַּײלּב ,ךיִא גָאז ,םָאד געּפ טשִינ
 טפיה ,ְךִיַא גָאז ,לָאמ שרעדנַאינַא ..?לָאט שדעדנַא'נַא ריד ַײב םהע =

 ךָאה זיִא ,רימ ּוצ רַע טכַאמ ,חישמ, ...ןעמוק וישמ ןַיּב

 םינ יד ןוֿפ ,ְךיִא גָאז ,,טרעתעג ןיוש ְךיִא כָאה סָאד, *

 רע טנאז ,םָאה שָא/ | ...םַעַײנ םִיפָע ,לירעטַאֿפ ,רָאנ רימ ;ָאז
 אי יאי6  ,י=
 רַיד יקַאט ְךיִא ,םש יד טימ לַיװ ְךיִא =.ג! א

 ָאיט ַא ףימ ט ה ָאד ' ?כָאט ,י= סָאד ,ןַײלַא רַיד
 += "רו; = אי* גוי
 ןי ָ? ,עככָאט ן--

 גדיא

 ןתוחמ ַא
 . הי =א מא +

 :םו) ת
 הא בת טרער
 א גָאז , ועטכַעט

 או= וי =אי=
 לה = וַאֿפ

 טרול א ךיא =
 , טי ןיִא סא יז

 םִע
 רע טי יז ,ךא

 ;ע מט =
 או

 גליד יד

' 

 א דניק
 י--ז

 ןיזיפ =
 ן.= רו

 ןיוא ,רֶע טגָאז ,ר

 : : 3 טלעװ רֶעדנַא ירא : ןיִא ךיי טסַי טגָאז ,דנִיק

 דניק ןַײד

 .ןוא =

 יז ליח ְךיִא רֶעדֶא ,ךיִא גָאז
 : ןענָאק ,ךיִא גָאז ,םער ןעגָעװ
 ןָא דימ טימ טהעג סע *...3ריד טִימ לרָעטַאֿפ ,ןַא סָאד
 םָאװ; ַײמ ןיִא רָעטציִא זיִא יז לַײװ ,רֶע טגָאז ,קרַאטש רָע
 יא דיִא יז טסַײה יי 7 ןַײד ןיִא זיִא יז ,ךיִא גָאז ,טכַײד
 מ ,""החנשה ןַײמ רָעטנּוא
 יד ךַיז טמעקוצ ןּוא

 ןַײמ ?רַעע
 ךיִא גָאז ."? טכעה
 !מֹׁש ַא טימ גושולּבטלַאק ץנַאג רָימ
 ףיז ךַאז יד ,רֶע טגָאז ,הָיֹמ ןעלעװ !לָאַאּפ

 ;הךאו רערנ נָא א=ןוליאא =
 ; ףאו 2 85 ןיא-= 8

 עי + לעסיּב
24 

 א אי = = צאל נא םייצ
 = 1 י,--י+ 27

 ; םעּכ ןיִא
 טציהעג שינ
 טי א
 = ,,{ 1ו י|4../|

 2אל45

102 



 טנַאז =א= י*
0 

 ,רַע טנָא

 0 רַאֿפ ױ

 סאו טדאו
 ןנ וו ,טױא

 יפ א , ָךיִא גד

 ,בפ אמור פד *
 ,=.בו רו

 רלמכאמ זײד
 וי

 םיט* א ==
 ,קילג ַא רב

 יי )  אטאל
 כָל טוב

 יב = א
 תן|גא ן= ע5

 ןוא ,ןַײלַא

 ּוצ ןעזָאל ּוד

 יטב זייֿפ ץנאג ן ןוצ לעשנעמ ךילטנעד יי א א

: 
 * יי 66 שלומ בײ גט ט-= ןיאטיי אוילסש גי6= = שי

 ,סיײװ נד ;רוז ַא טויב רו שטאה ,טשינ אנוש | ק הל ,

 ףהיוא ראי = שן = א די צא 5565 ללנ=צל
 ףי ו ַאה םִא | וואו += הו= שא 5 ן5 וי וי

 סו ענני 5 שוי + ף=  ףֶאֶצ =
 פט ןא-ףיו 1 יא רַא שש יא טי

 איי  אא "א אאא א+ יא = הצלא םִאָלְויפ
 א 2. = עו ,ו-ו3= ראו פ זא

 טא אא:א* = לולא*
=. - 

 ועטצ 4 ,ליײַעטַאֿפ ,ח = ימ טימ יד

 רימ רַאֿפ זיִא ,דנַיצַא רַיד ןיֿפ רַעה ךיִא

 ר מת ביֹוא אי ןעצרַאה ןיִא ליוטסי
 =צצא או =
 -5= ן א א

 רַע טכאמ שנעמ
 עד

 ן טטרעמ * *  ןאאג= טוי יז
 - .ההני אזַא װ ןימ ףיוא ןתחַא , ֵע א ,56:0= שש

 טנערּב ןעצרַאה ןיִא ןּוא לירעטכעלעג ַא טימ טשרמו

 ּביֹוא ,ּךיִא :ָאז ,ןתח רעד ,לשמל ,
 לו יייפ = =
 ,(424װ 2

8 
 ,=8=?81* ן-

 הניתה רהיא טַימ לי ןוא רעטכָאט ןַײד ןיִא טכַאקרַא
 טי כ 0 סור ןַײק טשינ זיִא רֶע טו טיעאא ןאיכ ליאש
 ַארט "..ז עקדעװח, "...דוי ןַיק ם .שינ ן א ?ַײװ ,ששײנ ןָאק ןוא

 ןיא ץיה ענ-ַאמ ַא  ןַײרַא ּפַאק ןיִא ץעז א רימ טוהט םִע ןוא

 וו םיֹוק ,םַײװש רַעטלַאק ַא ךימ

 יי
. 5 =, 

 א לא כמה =ןא = טיי

 -םיֹולַא רָאנ -עלענעװ ןפיוא ןייֵא ץַיז ךיִא סָא סא = א ףאו* לי=
 םִענ ףיִא ןּוא !סָאד רֶע

 ןא סט ראא רית

 א

 אאיוי*
 = .4 דד םה יִא

 יל יד רצנ

: 

 יי
5 

 שַאּפ --יכ
 = טריפיאז ==

 ; ווא יא- = 5 6 ,ש..וומ ןא יונ=

 הע ָאג ןַײמ ,ןענַײװ ןוא סנעשיק יד ןיִא רעמונּפ
 ָאטשיט -- ? הוח זיִא ואװ ,ץ'הוה ךיז יא ...טלַעה דעד ףיֹוא רעדיֵא

 זַא ,ןענַערֿפ ןיוש דָאּפשרַאֿפ ךיִא לַיװ הוח זיִא ּואח
 ןוא ,רבקה טוּכח ןיֿפ םעט םעד להיֿפ ךיִא ןּוא ,דימ זיִא העװ

 םיפָע ?ָאװ ךיִא ...ןעמעװ : יא ס ינ סַײװ ְךיִא ַא דַעַײֿפ ַא רימ ן ןיא טנערּב םַ

 ןעקמונעג רָאנ
 י דעדניק יד

 טרָא
 גוי

 !ןאי

 טַײנ

 ןיוא ךיִא ןוא ,טששנ אפע:סיזא ןאלַא
 ןַיק דימ ןָאק ךיִא ,בַײװ םוצ ץרַאה ןַײמ סיֹוא זָאל ןּוא א66- +=  ףיא ,כיײו 6 טו= 8 טטשש = י

 ְךַעַּבעג סָאה ,דרַעֿפ ם יֹודַא
 ר קני ףיֹוא 2 28 ןייא טימ טץ

 ּש - :

 ןעלייש ,ןַעלַײטניא ןָא םָעד ביוה ןוא ןעקעטשַא + ְךיִא



 ,השרשישרשרשישרש רער רעש

 ם ןששלַאו םנער=רג 5 , רָע יד ןַעכֲעהּב ,לַעּֿב יד ו טי א

 ֲע ;געװטַענַײד ןנֿפ בָאה ךיִא יו ,ןֶע על יֹוזַא זד טס לָאז ,רָענ

 יו תוהו טימ
 ןּוא לידרַעֿפ םיצ ךִזא

 המשנ יד טָאג ,םייח-י - אי א*א=- וי + א-
 לַעסִיּבַא רַעטנּוא

 שיט פאה תשו
 : 2 : ךיִא כָאה סָאװ
 לא לשש ירא

 : ו ובא יהט
 יי

 קווא
 בּוטש ןיֵא ןּוא ,רּודפ ןיֵא יה הַײװ תּבש -נורוא ןיא

 רעד ,ּפָאק רַעד ןּוא ,ןעדנואװ עטקַאהעג ןיִא וא דִי

 א גידנערעלק ק ןּוא גודנעטכַארמ ןעגנו רעש

 תאטחה הט יצשּפ . המ, ֵל װ ,טשפ

 רעצנַאג רעד עמ טנידנַי ,היבט ,ְךיִא .בָאה סָאװ
 יש לש ונוכר יא ?

 י עלַא ןוֿפ רהֲעמ ךימ טֿפָארטשַע ,םלוע גו-ר ,"פ
 ךיֹמ טפנָארט ּוד סָאװ םניֹוזַא ונייַה המ .ּונָא המ !סלֹוע
 .קַאלש ַא ץִינרָע ואװ םיֹוא טשינ שָאל ןוא ןעעניז ןיִא ךימ טסָאה ,רדסּכ ּפָאק
 -..!?שינַעקישנָאנַא ,הרצ ַא

0 
 וַעה ןעליוק עסַײה ףיוא גידנַענעַיל יו -ט= וס טמייה םיִד רוט דא יב

 ,עקאבי

 רימ טכ רט ְךיִא ײװ יֹוזַא ןּוא

 , יי סיוא 2 א ךַאכענ בַײװ ןַײמ ַױװ ;ךיא

 -? ןַעד זיִא סָאװ ,יז טגָאז ,ןַינ, "..? טכֿפָאלש ּוד ;ךיִא גָאז
 גָאז , ה טפַײװ ר שםא דרֵע רעד ןיִא טּוג ןֶענַעז רַימ ,ךיִא
 טנָאז ,רָימ ַײּב עי ..!ןעמ טוהט
 קַא
 ךימ עי יז טגָאז ,ןָא ךד
 ,טנַײמעג ּבָאה ךיא ,סָאװ טשִינ

 ראג
 או

 ?רָימ זיִא הָעװ ןיא

 טוהט ,עקדַאמש

 ַא תילא רָאג יז טנָאז ?רָעטכָאט ,רָיד זיִא םָאװ
 ְךיִא ,העש ַא זרַאװ ךיִא .ןַעדנ ;אוושרעֿפ טרעװ ןּוא תומהּב יד ּוצ עלַײװ
 הוח זיִא ּואװ--ַײרד טרַאװ ְּךיִא ,ַײװצ טרַאװ
 ּוצ
 ..?חלג םַײּכ זיִא יז זַא ,עדלָאג ,טסּואװענ ּוד טסָאה ,ךיִא גָאז ,ןֶענַאװ ןיֿפ
 ,ויִא םָאװ !רַימ זיִא הָעז ןּוא ְּךָא זַא ,יז .טנָאז ,טסּואװעג ְּךיִא ָאה ןַענַאװ ןּוֿפ,
 וצ 2טינ ןעגיוא ןַײק ּבָאה ְךיִא ,יז טנָאז
 ּוד ןּוא 0 גָאז ,ןעניוא ש טסָאה ּוד זַא,
 "..נ רימ טגָאזעג טינ טסָאה ןוא ןָעגַיװשַענ ּוד

 ראו :-י* יי 5
 ָא= טגהט נא ;



 וַא רָיד ?ןעד ךיימ ּוד טסרָעה ,רָיד :ָאז ךיִא זַא ןּוא ,יז טגָאז ,םִיַיהרֲעד ןיא

 םַעד טקקַאהרַאֿפ ,קוסּפ ַא טימ דלַאּב ּוד טסרעֿפטנע ,ַיז טגָאז ,טנָאז עמ
 '-...פָא ּוד טפמוק טימרעד ןּוא םִיקוסּפ טימ יי יה גאחינ= םִי טרע =

 אני יז יװ רֶעה ְךיִא ןּוא ,סָע טפַײה עדלָאנ ,רימ ּוצ יז טכַאמ יֹוזַא
 סָאװ םּורָאװ ,דָימ ךיִא טכַאר 1 ..רַעטסנַיֿפ רעד ןיא
 ה סָאד רהיִא ףיֹוא הָע ןוא ?ענידוי ַא .טהֲעטשרַאֿפ

 טצכערק
 טל .דיא ;אז ,זנורּכ טזיב
 יאמל ,ךיא גאז ,זנורב טויב

 ןגשיו לאס הי
 טשַײנ ןַז ַּד 8

 טהדמז .רףיאש
 ְךיִא טסהעז, :רהיא

: 
4 

 ו סֶע ; קּוסּפ א טַימ ןרעֿפטנע ךיוא ףיֹורעד רַיד וּימ ְךיִא ; קוסּפ ַא גנַיד

 = ךאיצייו יז יד
 8 0 ַו עם

 יל טָאה ץטַאט ַא- םִינּב לע בָא םחרּכ ,ךיא נָאז ,ןעבעהשעג זנּוא ַײב
 עמַאמ ַא זַא -- םִינּב לע םִא םחרּכ ,ךיִא גָאז ,שינ טהעטש סָאװ רַאֿפ ;דנַיקַא
 גָאז ,עטַאמ ַא ; עטַאט ןַײק טינ זיִא עמַאמ ַא לַײװ ?דנַיְק רהיֵא בעיל טָאה
 םִא ,ךיִא גָאז ,ןֶעהַעַז ּוד טסֶע דניק ַא טימ ןעדער שרעדנַא ןָאק ,ךיא
 עסלָאז ו יי אי 5 טימ ךיימ ְךיִא םשה הצרי באש =
 8 טימ ןּוא רהיִא טימ ןעהעז ןענָאק יז ּוד
 } טָאה .ןענעמא ףיֹוא רָאנ ,חלנַא ׁשֹטָאח ,רעטכעלש ןַײק םינ
 תונמחר רֶע טעװ רשפא ,םִיֿפ ןד ּוצ ןעלַאֿפ , ןעטעּב ר םֶהיֵא טסַעװ ּוד  וגנחר
 : ..?ומש חמי רמוכ רֶעד ,ךיִא גָאז ,העװ; * ר
 רח יצ ,ךיִא גָאז , ,ישמ מ טויב 9 חלג םּוצ א
 ןעלעװ ןערַאהרעד בא הוא נָאז
 יד טּכיוה סָע

 בי יי
 ױ טנאז

 נָאז ,ןעקוּכ ךיימ לָאז

 הּ הּתִפִּת לַא ?
 ףא- ןאטחרי
 ?ןד ששהָאו

 6= =יאו יי *
 )+= או -| עב 21 יא

: 6 
 ד ; ב 5

 אז ,לעװ ךיִא ?ענַידיי ַא ןוֿפ ןערהִיֿפ ןעזָא ףיפ לַעװ ּךיִא ם 2 = ײ ֹפ
 ַײמ | קעװַא טהעג ןעסעומש עכלעזַא ןיִא טָא ..2"לכש ןעשרעבַײװ ןַײד טימ
 ְךיִא ּכיֹוה ם'נוֿפ ַײרק ןַעטשרע םעד טּבעלרעד .טכאנ יד זנּוא

 גע = י= שי
 אמתס וסמ קע 0 שטײט יר ףָי

 ,גנַעדּיי ַא רהיִא טנ הלג = 5 5 טא* :
 4 עא = דעד ה ןיִא ?ןהָע ןע ןנרוא

 ןענענעגעב  ,ןַײרַא ףיֹוה ּוקֲענ ,רוצקּב גילוי : םוי
 ערוצ ךימ ןעלַװ ן ענעׁש ַא טימ ענַײז פ

 ַײז יצ ,סיֿפ עא 0 ןפ עקטיל יד ןעכוזדַאֿפ ןּוא
 מונעגטימ בָאה'כ סָאו עי 6 עשיטניה טרעייז
 ּכ ץרהי אל ק ּוספ םעד ןעבענעג ַײז ךיא

8 
 : ּׁש

 ...טסיזמוא ןעליב טינ טנּוה ַא ןָאל : טסַײה סָא ערב ענ םָארַאד ַאקאב



 םכילע:םולש
 טנאטשבשבשצשע שש רשעי שיש עט עשר יש שש שער עב עט עא שי שש רשי

 ם 5 א.יי= 0 ייא* = לי = + = ףי א * *

 הלנ רָעד ןעפָאלע:סי זיא רעדלִיּפעג ןַײמ יט יי
 = אי יי צא "= א6  אאא6 ןו-י = = גלופ = גיי
 ןרָעגנַײרַא ןיא ערט כִיל ז ןַעּבַירטוג

 ,טסַאנ םִענָעש ַא ז רַאֿפ ןַע
 יד נעװטנַײמ ייפ ם רֶעד זַא , .רַאװָאמַאס א

 - : עא" ןופ ןֶע
 רַעטנּוא 1 גאז ,ןֵע ימ בָאה ְךיִא א ואל זיִא רַאװ
 קנואװ ַא ט טצ ה ,ןַײמ ְךיִא ןִע א -םוּכ רעד ךַיז ט ץא .ןַעגיוא א רעִיֿפ

: : 
 הָענֲעי ןוֿפ ריהט יד ןעכַאשצ טָאז יז ,עט תוננולפ 2 ּוצ ןּודטַעג
 ,תומרקה םוׁש ןהָא ךַײלג ָךיִא שר 6
 = יח באבס סב רָימ לָאז

 םָעדכָאנ ןּוא ..

 ?טאט א רעש יי סָאװ ,ם / רע בוא

 םכלעה ,ןָענָאז רַימ רֶע } לָאז רַעדעַיװ ןּוא ..? בעיל ה ןעכ סָאװ

 ךַאוַא .?ה יבעינַא טסיײה סכלעה ןַײז ךָאנ

 תהִיִא ַײּב טָאה םִינמ ַא רַאֿפ סָאװ .ןֶע רהָאלק

 ַאמ ליה ןּוא ןַײרַא ּבוטש ןיִא םָענַעי ּוצ ןַײרַא
 =...2 טימ ,ךילקנַיּב יד

 יי יי
 3 ךָעל

: 
 ?עתועט :רופ וצ טכאמ יו 2 ײ + 0

 יי י
 ,קַעװַא 2

 ױזַא לָאמַא טימ ,רֶע טגָאז : ֹש לָאז ְךיִא
 טיצ אי = ?פארפ ןייא א

 ,=- ,2ו == ,/ | ן

 .."ןֹורחַא ןֹודחַא

 תיי-רלד טשִינ ,רעהַי
 ,רימ טס עו ףיורעד

 =-וזטי- = = פיאא וויי = ּ .א = אן
 * וָעהִי ו= ו מ : ִא סַיײװ ה !ב) ּוד טסַײװ

 יי איני = א'= . טי = שי יא* יאיפ =* היו ריאיוו =
 2 גונפָאה א = עב ,ךיא גָאז ,רימ רעכטנע וד
 .וצ טסייה םאוו -  סיד אא5* טרא-אג הימיא =ילר זי חיל
 ן *וב טפַײה , :ףיו ?ןַײנ רַערַא ק ונַיק ןַײמ ןהָעֹז
 ֿכָאז ,םַײװ  ָךיִא : "..:הברדַא ,ןעהעשעג טשינרַאג הלילח טעװ רעטכָאט ןַײד ? קִיר

 ,םער ןוֿפ טשינ רער ךיִא !ףילקילג ןעכַאמ יז טלִיװ דהיא .,,םִיַיװ א ,ךיִא י= ,אאז א ,ש=.ש 6 = =

 עי לָיװ ָךיִא ,ְךיִא גָאז

 ַא, "..?ןֶעהְעַז רהיֵא טיט

 41 ךיז ְךיִא ןָאק יצ ןיא דנִיק ןַײמ ץינרָע זיִא
 ייי'זאי* = איח "איי רימ גוש לא טמא

 טשינ סָאד רָאנ ,הָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,

 ,דנוזעג ַײז ,םירּורּכ = ,ךיִא גָאז ,דַיײר עשוייֹוזַא טָא,
 =! םולפּכ לפכּב ,ךיִא ;ָאו ,ןעלהָאצַאּב טָאג רוח זָאל ןּוא ,ךיִא גָאז 4

 צר זווׁש ַא יװ טערוּבעשטוק
 ןּוא םַײהַא ןהענוצ םּוק ְךיִא ןּוא

 א סינק רו



 ןגיוא יד ןיא טינ ןערהערמ
 : / | * א טא

 עצעזקעזַא ךִיז רימָאל ןיא ףוש יד ;ְךיִא לָאז ,םִיֹוא יהט ,ּבַײט

 ןַײמ ,ףיֹוא העטש, :רהיֵא וצ ןֶא ףימ ךיא ףיר ןֵע
: 

 ןענעװ רימ ,עטשרע יד טינ ןענעז ריט--חקל 'ד ןתניד ,ןֶעֹטָאּבַעג טָאה טָאג יװ
 ןעּנָאה רימ וַא ,ךיא גָאז ,ןעטכַאדסיוא זנוא ךיז זָאל ייהעלא ,עטצעל יד טשִינ א א :
 ,ךיִא גָאז ,ןעטכַאד זנּוא ךיז זָאל רַעדָא ,הוח ןַײק טַאהעג טשינ לָאמנַײק
 טסַײװ טָאג ,ךשח ירה יד רעטנוא זנּוא ןּוֿפ קָעװַא זיִא סָאװ ,לעד ןַאה ייהעלא

 רָע ,ןּונחו םּוחר לָאינַא זיִא ,ְךיִא גָאז ,טָאג ...ןעהעז לָאמט יז ר ימ ביי 5
 לי * לד
 ָ ,==..ו

 : ךעקיטש ןערהערט יד זַא להוֿפ ןּוא ץרַאה סָאד ם : 0
: 0 - 

 ,ענַעדּו ןַײק םִינ ןיִא היבט רָאנ ,זלַאה ןיִא יב א . 0 יי ?ךימ

 2 וע םורָאװ ,יֹוזא דַאנ ךיז טדער סע ךייא טלָאמ ! ןַײא ךיז טלַאה היב

 ַּת ,ןעטלַאה נײא ףי ךיא ןַָאק יװ תינשהז ןויזּב רַע

 יא ק ּב א יֹוזַא זיִא סָאװ ,טנַאילירּכ .ַאזַא ,רנִיק ַאזַא דייהרעגידעבעל
 -טיאאפ טאש א א ףרדע טעמכ דעטומ דעד יי 2 = 5 ןטראה
 ןפ 2 טק לֵא =ע-== ר;2=ר= הא ךיִא ,ר יװ הַעמ = | טכ יא .ףומ יב יא ןאב ראו

 לג ףס ַא רה הע ןַײװדניק טָאה יז םָאװ דַאֿפרעד רשפא ,סָאװ רַאֿפ : טינ םַיײװ
 ו רימ ,םלֹועּבש תורצה לכ ךִיז ףֹויִא ןעגָארטעגרעּביִא ,טקנַײרק 1 :

 ןענירשעגּפָא לָאמ עכילטִע ,טכענ עצנַאג רהיִא רֶעּביִא ןעסעזַע לגסיֹוא
 א טעששהיח ןַעמ יה טַעשש/) ח'עגּפָא ,טריֹוט ם'נוֿפ ןֶענִי

 וט ןּוֿפ רָע טכַאמ ,לָיװ טָאג זַא םורָאװ ,עלעדנהיה ןַעטָארטעצ
 טינ זיִאֹס זַא -- היחא יכ תּומָא אֹל : לפה ןיִא ןענָאז רַימ יװ
 תֹויח סָאד ןַעדַיב טַאהעג בעיל ןָא דימה ןוֿפ זנוא טָאה ,דניק ר א | א סָאװ דַאֿפדעד םָאד זיִא רשפא ןּוא ...טינ ןַעמ טּברַאטש ןַעּב

 ? ןיהט סכלעזַא זנוא םג וד טמוק יװ :הישק יד יַא .המשנ רעד טִימ 2 של 1 :
 ּביֹולג ְךיִא ,זָא א

 רדוא נענוהטע
 ,רה אי בוס

 : : ם 2
 םִייוװ ְךיִא .יֹוזַא לומ רעזנּוא סנעטשרע 6

 ָאנַא ,תפיל ?ק א סָאד ויִא תינשהו .ההגשה ן ןיִא

 יא ;ָאז א ןּא ,דָימ ן ןפ ןֶעכַא ַאֹל ָךייַא טנעמ רהיֵא ִכ ןימ א
 ,ףעלטערש ןיא ןעּביױלג לָאז ךיִא ,רָאנ רַעּכָארג ַאזַא טינ דָאנ ןיב א רוט ײ גדולי 8 /=הטה 5 3נ = * :

 טהעז , שב ןיִא - 1 5 ללגי- נז יב לו יי
 ן ז ןא- יא .ה=-+ נ : : 5 4

 ?עזַא ןהכ) עקיזעג = ףיו-איזי

 סָאר זיִא ןַעד סָאװ םודָאװ ,ךיִא
 יוא ןיילא היא טעוװ רעטַײװ

 ןעכרָאה רהיִא סעװ טָא ?ףושכ ןַײק

 --.ענענײא סָא
 שנַעמ ַא -- יַח הֹּתַא ךחרּכ

 ;'ס .טמיומּוא טׁשינ סָאד זיִא ,ןַעּבעַל סָאד ןַײלַא טינ 2 טמהענ
 ןיא ,ןעלַײהרַאֿפ טינ א ףיֹוא הּכמ יה

 1בהד
411 



 -ָא- = א

 עי ןעס סַירעגסיוא ןוא טצרַא
 די

= 
: 
 תןַעטייּברַא ףרַאדַעב שנעט ַא - המדנ תמהבּכ םדָא ?ןיהט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ =

 ו
1 

 ײַא גיֹוט סָאװ ,ןעמונעג ךִיז ןעּנָאה רִימ -- ,טיֹורּב
 וצ ףךיא ,ךעלנעירק יד ּוצ יק ןּוא בַײװ ןַײש
 .ןהָעמׁש טִינ טּבַײלּב טלָע ןד -- ונהנמּכ םלֹוע
 !ְןיוַׁש ןיא א !הוח ָאטשִינ -- דקפי אלז רֹכזָי אֹל הוח זַא ,ּבוטש
 לַעפִיב ַא ןענַאלשעגֿפױנּוצ רָימ ּבָאה'כ ןּוא
 וק ענַײמ ּוצ קירֲעּניֹוּב ןַײק טזָאלַעג ךלכ ּבָאה

 זנַא ,החמש ַא - קתְעּביֹוּב ןַײק ןֶעמוקעג
 לכַאמ ! סָאװ, 3 טי יא עמ טהָעז סָאװ רַאֿפ ? היבט
 עליהמהּ ַא ;רעהירֿפ סָאװ מ+םִילש רֶענֶענייֵא רַה , םרקכ ּונימי שדח זיִא'ס
 יד זיִא סָאװ, "...ןעלַאֿפעג רִימ ַײּב זיִא ,ךיִא גָאז
 5 םלֹוע רעד ןּוא *? םיסנ עלַא יז ןַעֿפערט ךייַא
 ֿפעג רָיט ַײּב זיִא על'המדּכ ַא רַאֿפ סָאװ ,רָעדנּוז
 ךָאנ רִימ זיִא ךעלי המהּכ לעיֿפִיװ ןּוא ? טסָאקעג
 ַאמ םִירָיג ר יו ךי או ןעצ

 ,לי-ז ןיא ןנא
 וור ןיִא ןקא ןָא

 ִא היבט לג תֶע יא יג ןוא סַײה ןוא ןַעש זיִא ןעס
 הומ ,יב ָאטַאק ןעבַײרט ךִיז שזָאל סָאװ ,שנֲעמ ַא רעב

 ט ןעצרַאה ןיֿפיוא רַימ ַײּב סָאװ ,ןעפַיװ  רֶענַע
 ךיימ ְּךיִא וָאל ,םִינֹוק לַא טימ ךִיז
 ד פָא זָאל ,דלַאװ ןרָעּביִא

 ןָארג לַעּפישטש ַא הבננּב
 רֶעּביְ טכַארט ,ןעקנַאדעג ןּוא
 ןוא טלַעװ רעד ןּוֿפ ,טדיוט
 ודכּו 1 ַא כל סָאװ ןּוא
 0101 ונֹויער יד ןעגָאלש
 ק ןיִא רימ טכירק םיעכהל וצ ףיֹוא יװ ןּוא + סע טסַײה ן'הוח
  ְךיֹוה ,טלַאטשעג רהיִא טָימ ןענעקַא ,םִג טסייה הוח ,יז
 ,עקשטעקנַאהק ַא ,עקשינַײלק ַא ןעװעג ךָאנ זיִא יז יװ רָאג רֶעדָא ,ענסָאס ַא יז

 .םיֹורַא ליפַעק סָאד ,רנעה יר ףיֹוא רימ ַײצ על'הפוענַא יװ ,על'הדינּפ ַא
 8 ריד ןַעּבענ ?על'הוח ,ּוד טסליװ סָאװ, :םַעצַײלּפ ענַײמ ףיֹוא ןעֿפרַאװעצ

 ףיי;א-
! =.. 

 םִייהַא
 ןעּפַאח ןי

 תֹובשחמ ענַײמ ןיא

 טָאד

 יז חיא ו-רר
 6 א 1-=
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 .ה ו ה

 יטב עששבשגששטשגשצשגטעשהששתשטשאשלנטטשבשעטשטש שטעט עט טעט טעטש טשעט שטעט שש רשע טעטש

 :םָאװ ,עלַײװ ַא ףיֹוא סעגרַאֿפ ְךיִא א י..כינָאמ עלעסיּב ַא ? ץפַאּפ עלעקיטש
 המשנ יד ןּוא ץרַאה סָאד רהיִא ּוצ רֶיֹמ טהוצ סֶע ןּוא .ןהטַעגפו

 ףימ טהעג םַע ןּוא ,ךימ ךיִא ןהָאמרעד  רָאנ ...רהיֵא ךָאנ טננַיײב ,טגָאי
 ָףיֹוא .ןעצרַאה יא עי יי א א םא עא א אט יי ר א
 ירַאֿפ ,ןַײלַא ךַיז ףיֹוא ןוא טלעװ רַעצנַאג רַעד ףיֹוא ןּוא םהיִא ףיֹוא ןּוא דהיֵא
 ױ לָאז םָאװ רַאֿפ ,טונַימ ןַײק ףיֹוא ןעסענרַאֿפ טשינ ךיז ןָאק ְךיִא סָאװ
 3 ןעד םָאד טָאה יז ,ןעצרַאה םנוֿפ ןעכַײרסיױרַא ,ןַעקֶעמסיֹוא ןַענָאק טשינ יז
 ןימי לּכ ,רּויּבש דװַא ןַײז היבט ףרַאד יקַאמ ףיֹורעד ?טנעִידרַעֿפ טשינ ר
 ,רערניק ןַײז לרגמ ,ררֵע יד וָאנ רעד טמ ןערעקַא ,ןערעװ טצרַאװשרעפ
 ,דלַאװג שִימ ךיז ןֶעטַײרּפָא ןּוא לָאמ ןייֵא טימ ןעמענ םַעדכָאנ } או ַײז ידכּב
 ןּוא טנַיװ ן'טימ ןַערעװ ןענָארטרַאֿפ ןּוא םיֹוּב ם'נוֿפ עקשוש א יװ ןעלַאֿפּפָא
 ןיִא ּבמַעד ַא ,םִיֹוּב ַא טסכַאװ -- רַימ ָךיִא רעלק יֹוזַא - לשמל טָא ..?ָךיֹור ן'טימ
 ַא ְךָאנ ןּוא גַײװצ ַא ּפָא טמַענ ,קַאה ַא טימ ׁשפנ א אי טמוק ,דלַאװ

 -עג םנַײמשמ ןענַײװצ יד ןהָא םיֹוּב רעד זיִא סָאװ -- גַײװצ א ךָאנ ןּוא גַײװ
 -ן פט פי שה ףבש קה הוט טא שר רעסעּ ןיוש םִענ 3 טנָא
 ןיִא ּבמער רַעטעקַאנ ַא ןעשטרַאטס לָאז סָאװ ּוצ ,ןַעּנָאה סָאד זָאל קָענַא ןוא
 00 דלַאװ

 א טאקה ײז
. = 

 ךיִא להָיֿפרַעד ,תובשחמ עגיזָאד יד יֹוזַא רימ טכַארט ְךיִא יװ יֹוזַא צא
 ?םָאד ןיִא סָאװ ! פָאטס -- טלעטשַעגּפָא ךיז טָאה לעדרַעֿפ ןַײמ זַא ,םִיצּולּפ
 .סָאװ ,הוח ענַעניֵא יד ..! הוח -- קוק ַא ּוהט ְּךיִא ,ןֶעניֹוא יד ףיֹוא ּביֹוה ךיִא
 .--ז ןעטיּבענרַעּביִא טשִינ םיׁשּוּבלמ יד ּולָיפַא ,רָאה ַא טרענימעג טשִינ ,רעהַירֿפ
 ןעננזיפש ?ענּפָארַא ויִא -- ןעקנַאהעג יד ףיֹוא רַימ טמּוק סָאװ עטשרֶע סָאד
 היצ ַא קִירּוצ רימ טוהט דלַאּב רָאנ ...ןֶעשּוק יז ןעּפַאחמורַא ןּוא ןענָאװ ןוֿפ
 .סָאר הָיצ ַא יהט ְךיִא ןּוא "-- ענידּוי ַא ּוד טויב םָאװ ?היבט, :קנַאדענַא
 --קּוק ַא והט ףיִא ,םטכער ךימ םִענ ןּוא -- "!לומ םִילש ,ָאיװ, :לעדרַעפ
 :טרער רֶענייֵא יח ,דנַאה רעד טִימ רִימ ּוצ םִיּפָע טכַאמ ,סטכער ְּךיֹוא ענַײמ
 .םִיר ַא רָימ ךיז טוהט ס ֵע ןּוא "...ןֶענָאז סִיּפִע רַיד ףרַאד ְךיִא ,עלַײװ א השטש
 ; םִיֿפ ןּוא נה פָא זָאל ךיִא ןּוא ,ןעצרַאה םַײּב יצ ַא ןּוא גינַײװניא ּפָא
 ,ןַײַא ךימ טלַאה ְּךיִא רָאנ ! ןענָאװ ם'נוֿפ ּפָארַא גנּודּפש ַא ךיִא ּוהט טָא - טָא
 ,םקנַיל ךיֹוא 2 ךימ םִענ ןוא לעדרַעֿפ סָאד הָיצַא ְּךיִא וה
 טכַארט -- ? ןַעמ טוהט סָאװ ...טדיֹוט םינּפ סָאד ,דלַיװ הנושמ ָימ ףיֹוא טקוק
 "ןּוא --?רעטַײװ ןערהָאֿפ לָאז ְךיִא יצ ,ןהעטש ןעבַײלּב ְךיִא לָאז -- רַימ ְךיִא
 ;םַײּב לָיררֲעֿפ סָאד ןיֹוׁש טלַאה יז ,ַאהַא -- םּוהַא ךָאנ ךימ קוק ךיִא רָעדייֵא

 = יה



 י
 אאג = יי י- 6: שיוא םיאְיְל ןילא איי .=י טי יי
 טש ְךיִא 8 !עטאט, : וו ,23 =-5 מ

 : וד קיִא {לא- נא =! = או שוא { לוד = ײ
 ,ףך.י' =א- ך . = ואָא = 2

 ןעמהָענ ךימ  טפלַיװ -- דִימ ךיִא  טכַאר :
 טינ טסנַעק ּוד זַא ,ןמיס ַא זיִא יֹוזַא ר יו ,ענַײמ

 טלַעװ יד סָאװ ףיֹוא אי
 =ןטויז הוא
 גוש א= .יץעש

 16  גאיוירפל
 ַאנ ,טננַירּפ

 :6 ך-יא יי א עי יי
 ,==--= ִד א 3 יש -ןא

 ןו=
 ןיו

 הטרד

 עי ףיוא ןַיהַא ןוהט
 איי=  גאאא ליפ יו
 קט 2 3 * .ו =

 ...גרטקמ ןטש
 ןייֵא ,ןַײז םימי ךיראמ ,רע טנָאז יװ ,רהָעמ טשינ ְךייַא לַיװ ְךיִא ,רוצקּב = : י ןייז ּײ - }= גיאז יי =ד-ו ץאלאזיי 0 טי יי גײ =

 ייאו סיי לא ייא6* =יוייא+ == םֶרָנ
 ןשַאב רָימ זזֲאס בוא .טַײצ רעיא הריבע
 עד ןּוא יו ןטוקענ ַא טימר ד פיווענ ייוש

 ,םוקע; | םִיוַעג |

 אני א אויאי וי * = 2 טל +*
 ,ןעדַײל עטנערב = עגירעּבי יד יה טימ

 םיאא שי טנער ֹי יה  לויישל = וי 5
 א ד יי נו ן ןיא

 לבד אפ יי
 ןעגַאװ ק : ןַא , יוצ

 לא " ר סא
 וי טעג

 בי ע אט הו- יט םעה ,םוההנצש :
 ךַיז טפעװ יד זַא ,ןערַא רַיד טעװ סָאװ !לעִימּו

 םאי6 אוצא  אא6=או=אטאא או -ףצ וו א ,ר*אצא6 ףןיהלגנגן = צש- : 1 : ו
 קו סָאװ ,ןערעהסיוא עלַײװ ַא ןיוא ןעלעטשפג

 ושפא ? ןעסַיװ סָאד ג טסֿפרַאד ּוד סָאװ ,סכלעזַא ןעגָאז
= 
 צ ר ךיז ליװ ו

 טפלאז } ,היד יב טיי

 םידשפא ץכלַעזַא 0 ךָאנ ןוא רשפא א רשפא
 יד ְךיִא ןּוא ,דניק ַא סלַא רָאֿפ רימ ךיז טלעטש יז ןּוא ,ּפָאק
 ְךיִא ןוא ,ןעטַאש ַא ַײּב דניק טכַעלש ןַײק ָאטשינ -- םִינּב לע בָא םחרכ קומּפ

 שעה טשִינ -- םחרל רּוסָא ןִי ַײלַא ךִיז ףיֹוא גָאז ְךיִא ןוא ,ךימ גינַײפ
 ?ןשקע ,וד ?סָאװ !ךימ טגָארט דֹרָע יד סָאװ

 רוכַא ּוד ,םענ ?ּוד טפענַאּכַארַאט סָאװ שרעגעװ סָאד ע עה

 : שִינ ,הניק ןַײד זיִא יז ,רָעּביִא רהיִא טַימ ךִיז טעּב ןּוא קִירּוג
 קארג ןוא תֹובׁשחמ ענדָאמ הנושמ ןַײרַא ָּאק ןיִא רִימ ןעכירק םִע ןיא
 טָאה סָאװ רַאֿפ ןוא .?רוי עינ זיִא םָאװ ןוא די סכלָוהַא סָאד ןיִא סָאװ

 ד

 :דה



 עב ןיוש טָאה טָאג זַא ןיא .:?ןֶע ןעכַאשע- טָאג
 ַא סָאד ןיֿפ ס + טלַײטעגּפָא יוזַא ןַײז ! א עז סָאװ דַאֿפ ,ןעדבי

 ןקיקנָא ןענַאק טשִינ נייג 5

 נָא ַיװ רהָאלק
 ןעטכער ַא םִעּפִע
 :ןּגנ ַא ףיֹוא ןָא
 א החנמ ,סָאד

 יֹורַא טמוק סָא
 ריז טנניז

:1 

 כ ףה טמאז
- 

 יז זַא ,ןעפ ;;רַאֿפ ֹוזַא ןּוא רהעמ

 ֹמ מ ּוצ יה יד יװ 0 0 6 רעה ךיִא זַא ,רָימ ךִיז טכַאד סֶע ןוא

 ָךיִא ןּוא "..! רַעטַאֿפ-עטַאט
 ד י

 גא ,סָאװ רַא 0

 טינ ךיא גָאז ןענַאז ןוא ,טרעדור
 ד

 רֶּהיֵא ןוֿפ םענַײק םימ

 0 א ,םַײװ ףיִא
 6 טל 6
 1} {ןשו- =

 או

 { =יחיה זי 1
,60 81 -= 

 .תטש ט
 רעניישש ֵא
 | ךיא ;רמ

 ףַײלג ,ערעדנַא סָאד
 אסיס- = יה הל

 םירר ועֿפ

 ָאק לָאז ךיִא ,רָעכיּב

 ,ןערעיוא יד ריֹמ
 ,ןעהעז שינ יז לָאז ךיא 0

 א יי נָאלש ןּוא ,גָאז ךיִא טיש 5
 ןוא טרעדּורּוצ זיִא ןֶעַּכֶע

 געגעּב ןַײמ ןיֿפ םִע ענייק

 ףָאנ טינ 7

 גסיו טי
 אב יו
 ןיא ןָא 0 0 לי

 טַײרג ןיוש

 ןופ זיִא רעה יז
 ינ ןֵיב ךיִא יַאמל ,ךִימ ט

 עד ןעניפעג ןֶענָא

 שי הויי
 5 ִא =ַףו

 = א  ףפר= דאו
 - = אוו יא ,ןטעכ או! ףאנ ַו

 5 ךימ יז טהעטש
 2 וי טתעטש רע

 אי בת ןוע 5 ,שֵי

 ַא ףיֹוא שטַאה ,םענייק ַײּב רה

 ַײז םאֹו ןיא זיִא גאוו ןיא .ןיִא יו
: 

 ן לו אא איו םגי-=א(= טאפ
 עלֶע ו ןעבעל ועד =,

 ּו
- 

3 

 7 יי
 ,ו-ורוש

 רעד

 ףמ ו

 םיצ וצ הַע
 :ךיא גָאז ?ןיהואװ :ךיס רֶע טנערּפ .טעליּב א
 נָאז ...ןַאהרַאֿפ יטשינ דַימ ַײּב זיִא סי א גוצ
 ןוא עטַאּפַאק עניד תּבש ! יד סיֹוא ּוהט ,םַיײהַא קירוצ םוא רהעק ְךיִא ןּוא
 ןיא דדֲעֿפ םיצ ןיא םנימלימ לעסיב םיצ ,,טַײּבדַא הער י קורוצ ךיפ םעב

 1 9  .יםכילע םולשפ



 .םכילע:םולש
 שיעכערשיששי רשרשישישישיש-טרשישיעיט יט טטטטטטטטט 0 ט שש שש שיש יע שש קיש שיער רשערשרערש

 הָערַײנש רעד -- ֹותדֹוכעל םדָאו זלעפל ׁשיִא : ןעטרָאד טהעטש ייװ ,עלֶעגעװ
 ?רַיֹמ ןּוֿפ טכַאל רהיִא ָאיַא ...טעטשרַאװ םּוצ רעטסּוש רעד ןּוא רַעֹׁש רעד וצ
 ההיִא ; טכַארט רהיִא םָאװ ּולְיפַא םַײװ ְךיִא ?שנָאוענ ךייַא ךיִא ּבָאה םָאװ
 -יר רַאֿפרַעד ".!םִשּוח ַא רּונ םעפֶע יקַאט זיִא היבט רעד טָאג :ךִיז טכַאדט
 -ענ לָאמ םעגיטנַײה ןַײז לָאז'ס -- ' הנה תשב םִירמֹוא ןַאּכ דע זַא ,ךיִא ןַעכ
 רָאנ ,ךעלװיּב טכַײרש ןּוא קרַאטש ןּוא הנוזעג רַימ טַײז ...םָע טסַײה גמ
 התפ ןַײז לָאזפ זַא : ןַעטעּבעג ךייַא ּבָאה'כ סָאװ ,ןעסעגרַעֿפ טינ םשה ןעמל
 םיֹוא ןּוא ,לַעכיּב ןַײק ןֿפדעד ןעכַאמ שינ טלָאז רהיִא ,ןַײמ ךיִא ,ַאש ןיש
 ?רנַאנַ + ןוֿפ ןעבַײרש ןיֹוׁש רהיִא טלָאז ,ןעבַײרש ןעמוקסיוא וי טַעװ סַע
 ּוהחכשיו: :טהעטש קופּפ ןיִא יװ ,טסענרַעֿפ רָימ ןָא } רַימ ןּוֿפ טינ ,ןעײז
 .גרָעגיכלִימ רעד הי בט םיֹוא

 יי רשי יי יי







 שְצְניִרּפְׁש
 .ןעגובל- ופער 82 ןוֿכ השעמ עימ א ךצנ

'-- 

 -םולש ינַאּפ ,םכילע םולש ןַעטיוב  ,ןעסיורגַא טמוק יי
 רַימ זַא ןַערהָאי טיט קָאש ַא !םכינּב לעז םכילע ---,םכילע 0
 םִע ןרעסַאװ לעֿפיװ ,העו-העו : ןֶעהעזַעג טִינ ךִיז ןָעּבָאה 8

 לֵאדׂשִי לכ ןיא ץהָייּב דַימ ןעמסגנו סא װ : ןַעֿפָאלעגּבָא ןֶענַעז
 ַא ,ענעשנקַא :רהָאי עכִילטע יד ןיִא ןענַאטשַעגמיֹוא ןַענעז :
 לש ּונוּבר יט ךַא-- קעלש טיט ,תֹורצ טיט ,ןַעמָארנַאּפ טימ ,"עיצּוטַיטפנָאק
 לָעּביארַאֿפ ןַיײק טָאה וי ףיֹוא שּודח ַא רָאנ זיִא דימ ...!שַאנ זינַעטָאג ,םלֹוע
 ,רָאה ַא ףיֹוא טקירעג טשינ ג דָאד טנעז רהיִא ַא ,ןענָאז ךייא לַעֹו ךיִא סָאה ,טַי
 בֹּכ ינא ירה :רומ ףיוא| קיק א רֲעּבָא טוהט :ערה ןיע ןַײק ,ערה ןַיּפ ןַײק
 ויִא היבט םַײװ יװ טהָעז ןּוא גוצכעז ןַיײק טלַא טינ ףָאנ ןַיּב ךיִא -- םיעבש
 הָעװ ןּוא !רָעדניק ןיֿפ טָאה ןעמ סָאװ םִינּב לודג רעצ לַעטרַעזַאפ : ןָעדָאװענ
 -ענ טָאה ךימ ?ךיִא לעופװ רַעדניק ןּוֿפ םִינּב א 0 לעיֿפ יֹוזַא ךָאנ טָאה
 הָעּביִא טהָע: פָאװ ר רעטכָאט ַא ענַײמ קַאלש רעַײנ ַא ןעֿפָארט

 -טסעד ןּוֿפ טהעז ןּוא ,רֶעהַא זִיּב טַאהעגרעּביִא שש יי ְךיִא פָאװ ,תודצ עלא

 ׂשטָאה ,יח הֹּתַא 0 3 : ןעטרָאד טהעטש יװ ,טּבעל עמ ,טשינרָאג ,ןַעגעװ
 1 פ סָאד גירנעגניז ןֹויצ יאנוש טצעזּוצ רעװ

 ,טלעװ ןַײמ רַימ גיֹוט סָאװ ,ןעּבעל ןַײמ רימ גיֹוט סָאװ
 ..?דלעג ןַײק טשינ ּבָאה'כ זַא ,לזמ ןַײק טשִינ ּבָאה'כ זַא

 אוה ףּורּב שֹודקה הצר :קרּפ ןיִא טרָאד טי יֹוזַא יװ ,דוצק
 ףיֹוא טקִישעגנָא ןעמ טָאה ,ןעדע ענַײז ןּודט הבֹוטַא י וֲעג טָאה טָאג -- תֹוּכול
 קג ןיִא םָע 1 עיצּוטיטסנָאק ַא יִא ! עיצוטיטסנָאק ַא ,הרצ ַא ,קנלגג אנא זנּוא
 ןַיק ץעּפּיהעי ןוֿפ שונַעֿפױל ַא ,םִידיײנ ערעזנוא ףיֹוא  המוהמ א לָאמַא טימ ןַעמ
 עניטכענ ,ףעלטיּב:ץלַאז ,ןעורענ ,רַעדֲעּב עמערַאװ יד ןיִא טש'דמולכ דנַאלסױא

 16. ,"םכילע-םולש,
 -ראטש) =



 .םכילע-םולש
 טיהר יש ישרה שטער 2 טיש שיש שיש רשי שש שש

 טיפ קירעּפיוּ זיִא ץעּביתעי ןוֿפ ךַיז טדהָאֿפיצ ןעמ רלַאּב ַיװ ןוא ...גָעמ
 ןיִא ףעיט ףעיט םַעשטַאד ן יי רלַאװ רהיִא טומ ןּוא טֿפּול רהיֵא
 רָאנ ...ץרָאה לע םהרמ ךיהּכ :רמָאש ְךּרּב ןיִא ןעגאז רמ יװ ,דרָע רֶעד
 טינ סָאה ,טלעװ רעד ףיֹוא טָאג רַעסיֹורגַא ָאד רַעּכֶא ךָאד זיִאס  ןעד סָאװ
 ןעשטומ לַעסיב ַא ךָאנ ךיז ןעלָאז ַײז ךעּבעג טַײל עמערָא נז ףיֹוא גנּוטכַא
 -ענֿפױנוצ ךַז זיִא ןַעמ ז יַא-יַא-יַא רַעמוז ַא טַאהֲעג רָימ ןעּבָאה ,ט לע רעה ףיֹוא
 -ץטַאקַעי ןפ ןּוא וָאטסאר ןוֿפ ןּוא ,סעדא ןיֿפ קִירעּביֹוּב ןַײק זנּוא ּוצ ןַעֿפָאל
 םִירָובג ,םידיגנ םִיפלא יפלא וע עשעק ןיֿפ ןּוא .,וָילה ָאמ ןו ןּוא עמ ָאנַיר
 ַײב ימ רַעקרַאטש ְךָאנ "ַעיצוטיטסנָאק, יד ויִא טרָאד זַא םִינּפ ַא !םִירידא
 יד ,יא . .ןעֿפױל צ ףיוא  טינ טרֲעה ןַעמ ,טֿפױל עמ םורָאװ ,ץעּפּוהֶעי ןיִא זנּוא
 ןַעֿפי 2 ערעזנוא יַאמל :ץּוריּת רעד זיִא ?זנּוא וצ סיפֶע יז ןַעֿפױל סָאװ ,אישק
 יד טמיק סַע זַא ,גהנמ ַאזַא םשה ךורּב ןערָאװענ זנּוא ַײּב ןיֹוׁש זיִאס ?ַײז ּוצ
 א וצ ןָא ןעדש ןעביוה ,ןעמָאדנָאפ ןוֿפ ןעדער ןָא טביֹוה ןעמ סָאװ טַײצ
 ינחיז-- טחיו ?עקיו : טהעטש קיפּפ ןיִא ַיװ ,רָערָעדנַא רעד ןיִא טדָאטש ןייֵא ןּוֿפ
 לַײװרעד ...רַיד ּוצ ןערהָאֿפ ּךיִא לָעװ ,רימ ּוצ ּוד רהָאֿפ שטַײט רעד זיִא -- ּועסיו
 העבַײח ,ןעשנעמ טימ טקַאּפעגנָא ,ךרכ ַא ןערָאװעג ,ךייַא טרַא סָאװ ,קִירֶעּביֹוּב זיִא
 אװ ןיא ,ןעמ ףרַאד םניכלִימ ןּוא ,ןעקיּפ ּבעַיל 2 רעדנִיק ןּוא ,רעדנַיק ןֹוא
 הע ןיִא ןַײרַא זיִא היבט ,ךייַא גיֹוט סָאװ ? ן'היבט ַײּב שִינ זַא סגיכלַימ ןַעמ טנירק
 --!רַימ ּוצ היבש 3ר ! רֲעהַא היבט ר :!היכט ןּוא היבט : ןעטַײז ַעלַא ןוֿפ ,עדָאמ
 ?רהיֵא טנַעדֿפ סָאװ ,לָיװ טָאנ זַא

 ךיִא םיק ,ןֶעווֲעג סָאד זיִא תֹועּובׁש ברע ,הׂשעמ ַא ךִיז טֿפערט ,םֹויה !היז
 עגעשַא ,םעטהנוק ענַײמ ןוֿפ .ענייֵא ּוצ סנוכלימ עמי ַא טימ ןערהָאֿפ יצ
 טַימ תהא יצ ןעמיקעג ויִא סָאװ ,ואלפָאנַירעטַאקַעי ןוֿפ עכַײר ַא ןּוא הנמלא
 סָאד ןיא ,רעמוז ןֿפױא קירוב ןַײק ,רֶע טמַײה קישטנָארַא ,לעדנהּוז רהיִא
 -יוּב ןיִא ם'רהיִא טֿפַאשטנַעקעּב עטשרֶע סָאד זַא .ןײלַא ךָאד רהיִא טהעטשרעֿפ
 םנָאז ,טרָידנַאמָאקערעג רַימ טָאה ןַעמ .רַימ שימ אמתסמ ןֵעוַעג ןיִא יי

 ַײמ-- 'סניכלִיט עטסֶעּב סָאד זיִא ךייא ַײּב זַא ,סָאד טפַײה הנמלא יד -
 .ןמוא טִינ ; םָאד טסַײה הנמלא א רעה ּוצ ,רהיִא ּוצ ךיִא גָאז ,שרעדנַא ןַײז סָאד 4
 ןערעה ךיז = ןלפָאנ רעוא זַא ,ףלמה המלש טנָאז ,ךיִא גָאז ,טסַיז
 ךיִא את ,ךיִא גָאז ,טליװ רהיִא ּביֹוא ןּוא ,טלָעװ רעצנַאג רעד רעּביִא -םוׁש
 ,רַעּביִא יט יז אשי .שרדמ רעד ףיֹורֲעד טגָאז םִע סָאװ ןעלהע רער יא
 זיִא ןיא הנמלא ןייא ןיִא יז זַא ,רימ וצ טגָאז ןּוא ,סָאד טסַײה הנמלא יד
 עסֶּנ ןָעֹכ סָאװ םימ םִינ טסַײװ יז .טִינָעג טשינ ,יז םנָאז ,ןעכַאז יד ןיִא
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 ,עצנירּפש

 טיש -ש שיש שיש יש רשי יש שש שש שש טעטש רשע רשי אט רשע טעאריע שש

 לָאו וָעק רעד ןּוא ,שידֿפ ןַײז לָאז דַעשּפ יד זַא ,יז טגָאז ,רקיע רעד ...סָאד
 -..! הבקנ ַא טימ טדָער טהעג ,יט ...קַאמשעג ןַײז

 רַעװַאלסָאנירעטַאקע רעד ּוצ ןעמוקנַײרַא ןעביֹוהעגנָא ּבָאה ְךיִא דּוצקּב !
 :שרעגָאד ןּוא גאטנָאמ עלַא ; ךָאװ רעד ןיִא לָאמ ַײװצ ,ךייַא טרַא סָאװ ,הנמלא
 טשינרָאנ ,סניכלַימ לָעסִיּב סָאר ןעגָארטעגָּארַא ,חול ַא יח ,דילטקניפ/ ,גָאמ
 ַײה ַא רהיִא ַײּב ןַערָאװעג ,טִינ ףדַאד ןַעמ וצ ףרַאד ןעמ ּוצ ךיז טנערֿפַעגנָא
 טרהִיֿפ םַק יֹוזַא יװ ןעקיקיצ ךיז ןעּביֹוהעגנָא ,דילטנַיװעג יװ ׁשנֲעמ הָעׁשומ
 ךיִא סָאװ לָאמ דָאּפ ַא טגָאזעג ,ןַײרַא ךִיק ןיִא טקעמשעגנַײרַא ,דהיא ַײּב יז
 טּפַאחעג ךילטנַײװעג לָאמ עטשרַע סָאר ,ןענָאז ּוצ גיטענ רַאֿפ ןענױֿפענ ּבָאה
 ןיִא ןעקיקנַײרַא שִינ א שינ ךיז לָאז ְךיִא שסנעַיד רעד ןּוֿפ קסּפ א
 ,טרעהענּוצ רֶעטרעװ ענַײמ ּוצ ךִיז ןַעמ טָאה לָאמ רעדנַא סָאד ,ּפעט עדמעדֿפ
 טָאה יז םּורָאװ ,הצֵע א רָימ טִימ ךִיז ןעמלַאהעג יקַאט לָאמ עי שר

 ,טַײרּב יֹוזַא ,גנַאל יֹזַא ,וָיִא היבט רָע ,סָאד טסיײה הנמלא יד ,ןהָעזעגפיור
 ן-נָארַא -- קילגמזא רהיֵא ,קנַערק רהיִא ,הרצ רהיֵא ר נָא רָימ טָאה יז זִי
 {טגָאז , רהֶאי גיצנַאװצ ןּוא עכילטַע ןוֿפ רּוהּב ַא ןיֹוׁש זיִא רֶע ,שטַײטס : קִישמ
 ןּא על א רָאנ ,ןעדעּפיסָאל רָאנ ,ףַעלדרָעֿפ רָאנ טפַײװ ןּוא ,וז
 עג ןּוֿפ ,יז טגָאז ,ןערעה טשינ ליװ רֶע ! טשינרָאג רֶע סַײװ ,יז טגָאז ,רַעטַײװ
 א יז טגָאז ,ןעטַאט ןַײז ןיֿפ ןַעכעילבעג םהיִא זיִאס ,דלענ ןוֿפ ,טֿפַעש
 רֵע :ןעקעמשנַײרַא ,יז טנָאז ,וליפא סָאד לָאז רֶע ,ןָאילַימ ַא טעמּכ השוהי
 זיֵא או, !םהיִא ַײּכ דנַאה ץנעֿפָאנַא ,יז טגָאז .,ןַעגנערּבסיֹוא רּונ טסיהו
 ,לימ וצ רַעהַא ;ְךיִא גָאז ,רָאנ םהיִא טיג רהיִא ?רּוחּכ רַעד ,ְךיִא גָאז ,רַע
 -יּבַא ןַענָאז םהיִא ,ןעסעּומשכרּוד ,ךיִא גָאז ,לָעסִיּבַא םהיִא טימ ךומ לע ְךיִא
 ,סָאװ ךיִא םִַײװ, :יז טכַאל,-- "שרדמ ַא ןעננערּב ,םיקוסּפ רָאמ ַא ,רסימ לע
 . ...!שרדמ ןַײק טינ ,לעחרעֿפ ַא רעסַעּב םהיִא טגנערּב רהיִא ,יז טגָאז

 --,רוחב רעד ןָא טמּוק -- דליה אביו -- יֹוזַא ,ןעדער רמ יװ יֹוזַא ךּכ ָךֹוהֹּב
 ןּוא טולּב ,שטַאגנּוי רעטנּוזעג ַא ,ענסָאס ַא ץע'רּוהּב ַא ,סָאד טסַײה קישטנַאהֿפ
 יד ףיֹוא ,דֹובּכ רֶעייֵא יי עב יא ,רָע טנָארט סַאּפ ןַעטַײרּב ַא ןּוא ,ךלימ
 עטעשטַאקרעֿפ טימ ,לעטרַאנ ןיִא ָאד טָא טקעטשעגנַײרַא לירענַײז ַא טומ ,ןעזיֹוה
 יד םהוא טנערֿפ *? הר יד טוב א; 4 יד רֶעּבידַא לַעּברַא

 ענעש ַא, ..."שיּפ טּפַאחעג ,רַע טגָאז ,לַעֿפיש ַא טימ טֿפישעג ךיז,-- רעש
 ןעמ טעװ ,םַײה רֶעד ןיִא טרָאד ; רהיִא ַײװ א ַאזַא רַאֿפ ,ךיִא גָאז ,ארבעו
 "י ךעלשִיֿפ ןעּפאח טעז ָאר רהיִא ןּוא הענַיּב יד ,ךיא גָאז ,ןענָאדטוצ ךייַא
 :ןעבדַאֿפ ַײלרֶעלַא -- קיוצ ַא יו שה -- הנמלא ןַײמ ףיֹוא קוק ַא ּוהט ְךיֶא
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 סור רוקט שש שיש רע הערשער טל שש שב שג שש שי }

 ןרַאֿפ ךימ ןַעמהָעננָא אמחסה ןמ טָעװ ןּב רהיֵא זַא ,טנעכעהעג םִיוֲעג טָאה יז
 - םִיּתש םִיתפֹומכּו תֹותֹואּב ןַעּבֶעג רומ טָעװ ןּוא -- תחא הקזח דיּב רענלָאק
 !עטָאלּב -- רבשנה םרחּכ ן;ֿפרַאװפיֹורַא ךימ טעװו ןּוא סֶע טסַײה ׁשטעּפ ַײװצ
 ,סיסִע בָאה ךיִא זַא ,ְךיִא ! טינ ארֹומ ןַײק ןַעכַאז עכלעזַא רַאֿפ טָאר היבט
 !ָךיִא גָאז

 ,םִירּוּבד עכלעזַא רַימ ןוֿפ םושרראצ זי רע ןא רת- ןימ הוה ךכ '
 טכַארטעּב ךַימ ,רעטנױַא דנעה יד טנַײלרעֿפ ,לַסיּבַא ןעטָארטַעגּבָא זָאנ רֶע ז

 ןּוא ףַײֿפ םַענדָאמ ַא םִיּפִע טי רַא ,סֿפ ץיפש :ר ּוצ זי םָאק ןעמַאס
 רָעד זיִא ּוצ ,טַאהענ ארֹומ ןַעּבָאה זי רימ זַא ,טכַאלוצ יֹוזַא םִיצּולּפ ךִיז ט
 זָאז ךייַא ךיִא לָאז סָאװ ןּוא ? טונימ ַא ףיֹו א ןַערָאװעג ענושמ טׁשינ הלילח רוח
 עמונ עטסעּב יד ,רכח םהיֵא טַימ ןערָאװעג ןָא טלָאמַאד ןוֿפ ןֶענַעז רימ -- ןעג
 ץלַא רַעטַײװ סָאװ ןעלַעֿפעג רוחּב רַעד זיִא רִימ ןעגָאז ךייַא זימ ְךיִא ! דנַײרֿפ
 -ינַא יצ ןיֹוׁש דנַאה ַא ןּוא ,רעגנערבסיױאנַא ןּוא טָאלרַאש .ַא וליּפא ,רערהעּפ
 :גַײרַא ,ןַאמַערָא ןייַא ןענעכעגַאב לשמל ר םִיִׁשּוח לעקִיטש ַא ןּוא ,נעפָא
 .טלהעצעג טשינ עבעקַוא ןּוא ןעמהענסי ענעשעק | ןיא דנַאה יד ןעגַײל)

52 
 ,ןעצנַאגַא ָאטילַאּפ ןעטיג ַא ךִיז ן ןיֿפ טי רַא  רעדָא ...?סע) טוהט רֶעװ ,ּוט

 םטָאגַא ...! רענידםִישּוח ַא טסעומש ןעמ זַא --םענע ןעּבעגקַעװַא ןּוא םִעַײנ ַא
 יהט סָאװ : ןַעגָאלק רֶימ ךַיז טנעלֿפ יז !רָעטומ רעד ףיֹוא ןַעוועג תונכחר
 ?יצ דהיִא 1 .ןעטעומש לָעיבַא ם םהיִא טַימ לָאז ךיִא ףימ ןעמעב ןּוא ? ןעמ
 ןּוא ?רלַעג ךימ טסָאק םִע ?ןעועלַאשז -היֵא ךיִא יי סָאװ : ןּוהטענ ּבעִיל
 שקָארבעג ,תֹוישעמ טלהעצרעה םהיֵא גָאה ךיִא ןּוא טצעזעגקעװַא ךַימ ּבָאה ְךיִא
 חַא ןיא ,ןָאק הינט יװ יֹוזַא ,םישרדמ טקַאהֲעג ,םִיקופּפ ןַעּבירעג ,םילשמ
 פעל ְךיִא יֹוזַא יװ  ,ןענערֿפסיױא ,ןערעהםיוא ךימ טַאהעג בעל אקוד טָאה
 ,רֶע טגָאז ,ןעוֲעג | ןלעּבַא לא א ? םִייהרעד ןיִא ךימ רהִיֿפ ּךיִא יֹוזַא ַײװ
 ןַײז ,ןלעּ ַא זיִא ןעמ זַא :םהיִא ּוצ ְךיִא נָאז... "! היבט ּבר ,לָאמַא ךייַא ַײב ןַײז
 ןיִא רימ ּוצ לָאמַא ךריד ךִיז טרהָאֿפ ןע ;מ ןּוא ,ךיִא גָאז ,ןעמ טמהענ ,ץהינט ַײּב
 רַאֿפ ,ןעהעּפיסאל טימ ,ףעלררעֿפ גונעג ,ּךיִא גָאז ,דָאד טָאה רהיִא ,ןַײרַא רָאטוח
 טינ ויִא'ס ,םִי לב! יד טימ ןהעגכרוד ךִיז ,ןמלק ט טינ דהיִא טנעז ,ְךיִא גָאז ,טיֹוג
 ,ןע ...'הלַאװ םעד ,ּךיִא גָאז ,ןערַײנשכרּו רָאנ ףרַאד ןעמ ,ךיִא גָאז ,טַײװ
 רעד ןיֵא ךיִא גָאז ,ןעֿפערט ןעמ ןעק ךימ, '? םַיײה רֶעה ןיִא רהיִא טַײז ,רֶע טנָאז
 -ָאה טָא ?סָאװ -היִא טפַײװ ,ךיִא נָאז ,טַאש ; בושםוי רֶעדָא תּבש רָאנ םַײה
 ,טלַיװ רהיִא ּכיֹוא ; תֹועוכׂש גָאטײרּפ גָאטכַארֶעּכיַא םשה הצרי םִא רִימ ןַעּב
 בַײװ ןַײט ךייַא טָעװ ,ןַײרַא רָאטוה ןיִא זנוא וצ -ַעַיצַאמש ַא ןַעכַאמ ךיִא גָאז
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 .עצנירפש
 = ששי איש בי

 גניתובא ּוצנילְּב אל רׂשא עכלעזַא סעצנלּב עגיכלימ טימ ןַײז דּבכמ ,ךיִא גָאז
 וַא ,רַע טגָאז ,ךָאד טסַײװ רהיִא *?סָאד טסַיײה סָאװ, ךימ רֶע טנַערֿפ "1 םירצמ
 ;ךַאוש טנַעז רהיִא זַא ,ְךיִא גָאז ,סַײװ ְךיִא ..."ךַאװש םיקיספ ףיֹוא ןיב ןיִא
 גָאז ,רהיא טלָאװ ,ךיִא ַיײװ יֹוזַא רדח ַא ןיִא ןענרעל ,ךיִא גָאז ,ןֵעוועג 2 רהיִא
 ,טינ, :רִימ ּוצ טכַאמ ןּוא רַע טא .ןיציּבר ירמָאקד המ טסּואזעג ךיֹוא ,ךיֵא
 ,היבט ּבר ,ךייַא ּוצ ,רָע טגָאז ,םּוק ְּךיִא ,טסַאג ַא רַאֿפ ,רָע טגָאז ,ּךימ טָאה רהיֵא
 רהיִא רָאנ ,סעצנילּב ףיֹוא ,עטנַאקעּב רָאּפ ַא טימ ,תועובש ׁש גָאט ןַעטשרַע םַעד
 הפׂשה ןמ ,ךיִא גָאז ,הבהל ׁשֵא,--"!סַיה ,רֶע טגָאז ,ןַײז ןעלָאז ַײז ןהָעז טלָאז
 .הָאֿפ יצ םיק ךיִא ןוא "..- ןַײרַא ליומ ןיִא ךַײלג עדרעװָאקס רעד ןוֿפ -- ץוחד
 טסעג ןעּבָאה רימ ,ךיִא גָאז ,עדלָאנ : רַענַײמ ּוצ ָא ךימ ףּור ןּוא םִייהַא ןעדהָאֿפ
 ּוד טסעו סָאד, : ךיִא גָאז "? זיִא ןֶעמַעוו ,רָיד בֹומ לזמ :יז טגָאז "נ תועּוכש ףיוא
 ַאד זיִא רַעשּפ ןוא זעק ,ךיִא גָאז ,רַעייֵא ּוצ רָאנ טַײהג יה ; רֶעטַעּש ןעמיװ
 רָאנ ,ןיושרַאּפ ַײרד רַאֿפ ;ָךיִא גָאז ,םעצנִילּב ןַעכַאמ טסעװ ,גּונֲעג םשֹה ךּורּב|
 טשינ ןַעּביֹוה ןּוא הליכא רעד ןּוֿפ ןעטלַאה סָאװ ,ךיִא גָאז ,ןעניושרַאּפ עכלַעזַא
 -ַענוצ ןיֹוׁש ,יז טגָאז ,יארוא , *...טכַאמ ישר סָאװ ,ּךיִא גָאז ,ןעסײװ ּוצ ןָא
 גָאז ,המהּב ַא טזיּב, ."רנַאל ןענירעגנוה ןיֿפ ףזמ-םילש ַא ךַיז טעּפעשט
 הי ןַעװ ,קילגמוא ַאזַא ,ּךיִא גָאז ,ןעוועג טׁשִיִנ טלָאװ סנעטשרע !עהלאג ,ךיִא
 ;סעצנילּב עגיד'תועונש טימ ןַאמעהָא ןייֵא ,ךיִא גָאז ,ןעװעדָאהנָא הלילח ןעלָאט
 !ערלָאג תרמ הדיסחהו העונצה הרקי : יתגוז ,ןעסִיװ יז ,ךיִא גָאז תינשהו
 ס'הנמלא רעד ןַײז טעוװ טסעג ענַיד'תֹועינש ערעזנוא ןיֿפ רַענייֵא זַא ,היחּתשל
 רָיד גָאה ְּךיִא ,קישטנָארַא םהיֵא טֿפּור ןעמ סָאװ רעד טָא ,ְךיִא גָאז ,לעדנהּוז
 ןוֿפ חֹּכ רעד ...שרעדנַא םִיּפָע זיִא ,יז טגָאז יוזַא ּביֹוא ."םדיא ןוֿפ טלהעצרעד
 ינאנַא רָאג יז טרעוװ ,דלֲענ טקעמשרעד יז זַא עדלָאנ ןַײמ ּוליפא : ןַענָאי לימ
 .ןעטרָאד טהעטש יו ? ןערהעלק רהיִא טלָאז סָאװ ,טלעװ ַאזַא זיִאפ .שנעמ דעד
 ...ןעשנעמ ַא טבָאדגַעּב הע -- 'םדָא ידי יׂשעמ היו ףסכ, :ללה ןיא;

 ,ןעש יװ .תֹועוכׁש בֹוט-םֹי רענירג רעגיטכַיל רעד ןעמוקעג זיִאס -- רוצקב = -
 שמּוק סֶע זַא ,זיִא ראטוח ץיִא רוט ַײּצ םָערַאװ ןּוא גוטכיל יװ . ,ןַירג װי
 ךייֵא ַײכ ריננ רעטסערג רַעד .ןעלהעצרעד טינ ךייַא אי ףרַאדעּב ,תועטש
 ימ דלַאװ םענירג ַאזַא טימ לעמִיה ןעיּולּב ַאזַא ןעּנָאה ןעשנַײװ ךיז טלָאװ
 ר רַאֿפ ץשַאּפ ,זָארג ןעניד'היחמ ַאזַא טימ םענסָאס ענידנעקעמש עכלעזַא
 יו ,ץַײרַא ןעניוא יד ןיִא ְךייַא ןעקיק ןּוא ןעַײק ןוא ןעדעטש סָאװ ,ךעל'המהּב
 ףייַא רימ ןעלעװ ךלימ ןַײק ,זָארג ַאזַא לָאמ ַעלַא רָאנ זנוא טינ, : טדעה רַענייַא
 שטסעב יה רַימ יג ,טלַיװ רהיִא סָאװ ךייַא טגָאז ,ןַײג "..-! ןֶעועלַאשז טי;
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 2 ווייניג יי שש שישייק שש טיש שישישישישיטישישיישיששיש שיש ישיששישישישרשישיש שיש ישיר שיש קיש יישר רע יי יי א א יא ר =

 מימ ךימ ְךיִא לָעֹו ,ןַײרַא טדָאשש ןיִא ףרָאד ןוֿפ ןערהָאֿפסיֹורַא לָאז א הסנרמ
 רימ ןעעגָאז יה ?לָעמִיה ַאזַא טרָאטש ןיִא -היִא טָאה ּואװ .ןַעטַײּכ .טינ ךייַא
 רַא טדָאטש ןיִא ...! טָאג ןּוֿפ לַעמִיה ַא זיִאס -- 'הל םִימש םִימֹׁשֹה :לה ןיא
 .ןעמיוק ַא ,ךַאד ַא ,רֶעיֹומ ַא ?רהיִא טהָעז סָאװ ,ּפָאק םָעח טסַײררעֿפ רהיֵא
 -רַע טרענלַאװרַעֿפ ךַיז טָאה רַעמָאט ןּוא ?םיֹוּב ַאזַא טרָאד רהיַא טָאה ּואװ רַעּבָא
 -ָאּפַאק ַא ןעּביױא ןוֿפ ןיהמעגנָא םעד רהיִא טָאה ,עלֶעמיֹוּב ַא ךייַא ַײּב ץַיג
 ,טמעג ענַײמ ,ןרעדנּואװּבָא טנֲעקַעג טשינרָאג ךַיז ןעּכָאה ַײז ללּכה ...! עט
 ּןענַעז ןעמיקעגנָא .ןַײרַא רָאטײח ןיִא תועונש רַימ ּוצ ןעמוקעג ןַענַעז ַײז זַא
 זטנייַא ןּוא םנייֵא םִיסוס ,ךעלררַעֿפ ףיֹוא גידנעטַײר ,םִירּוחּכ רעיֿפ .עלַא ,ַײז
 ,ךייַא ְךיִא גָאז ,לעדרעֿפ ַא ףיֹוא ןעפעזעג זיִא .קישטנָארַא טסעומש רֶעּו ןּוא
 רערנּוה ַײרד ןַײק רַאֿפ טִינ םהיִא טֿפױק רהיִא ! ןירעמ רֶעתמא'נַא ,םּופ ַא
 ,ךיִא גָאז ,תֹועּובש רובכל--ַײז ּוצ ךיִא גָאז !טסעג ָאּבה ךוחּכ, ! ןַעּברַאק
 טשינ ויִא היבמ ,ךיִא גָאז ,השקשינ 2 גידנעטַײר ןַעמּוקֲעג סָאה רהיֵא טנַעז
 שה הצרי םִא ,ְךיִא גָאז ,ךייַא טַעו ןעמ זַא ןּוא םיקירצ עסיֹורג יד ןוֿפ
 הָעְו : ץרלָאג ,יִע ...ןוהט תַעֹװ שינ דימ שעװ ,טלָעװ רֶעֹנֲעי ףיוא ןעפַײמש
 .םיורַא ,ךיִא גָאז ,ןעמ זָאל ןּוא ,סעצנילּב יד גיטרעֿפ ןַײז ןַעלָאז םִע רָאנ
 ּבוטש ןיִא ,ךיִא גָאז ,ּכָאה ְךיִא ,סיֹורַא ןעסיורד ןיִא ּוצרֲעהַא שיט םעה ןַעגָאדש
 זאוו ! עקלַייּב :לעּבײט : יצנִירּפש ,הָע ...טסעג יד רַאֿפ ןעזַײװ ּוצ סָאװ טשינרָאפ
 ,רעדניק יד טימ ךיִא עװעדנַאמָאק יֹוזַא טָא ..."1 ךַיז טההַיר ? טרָאה רהיֵא טנעאז
 שימ ךּוטשִיטַא טַימ ךעלקנעּב טִימ שיט ַא ןענָארטעגסיורַא טחעװ םַע ןּוא
 עהלָאג ןָא טמיק םעה ךָאנ דלַאּב ןקַאט ןײא -- ,ץלַאז ,ןַעלּפָאנ ,ןַעלֿפעל ,רָצֹלֲעֹט
 ,עמעֿפ עניר'היחמ ,עהרעװָאקפ רעד ןוֿפ ,ענירה ,עמַײה ,םעצנילּב יד טיֿמ
 ר ןיֿפ ןעּביולבָא ששִינרַאנ ךִיז ןַענָאק םִיחרֹוא ענַײמ ןּוא !שנדּב תַיחְיּפצּכ
 יי ...םָָעצנילּפ

 רֶעּביִא רזח ,ְךיִא גָאז ,םהָענ ,ןעדלָאג ּוצ ךיִא גָאז ,ּוד טסהעטש סָאה, = |
 ,ךיִא גָאז ,ןַעמ ףלַאד ,תֹועּובׁש ,ךיִא גָאז ,טנַײה ויָאיס ,לָאמַא ךָאנ קימּפ םָעֹה
 .ּולאּפ םעד ןָא טליֿפ ,טִינ ךִיז טליוֿפ עדלָאג ןַײמ ןּוא !"ךרוא, לָאמ יײװצ ןֶענא
 :שיצולּפ .שִיֹמ םּוצ סעצנילּב יד טננַאלרעד עצנירּפש ןּוא לָאמַא ְךָאנ קעכַעֿפ
 ףיֹוא טקיקרַאֿפ ךַיז טָאה רֵע הָעַז ךיִא ,ןעקישטנָארַא ןַײמ ףֹוא קּוקֲא עט ְךיִא
 רֶע טָאה סָאװ !רהיִא ןּנֿפ ניֹוא ןַײק פָארַא טשִינ שוָאל רֶע ,,ןַעצנירּפש ןַײמ

 סֶע סָאװ רַאֿפ ,םהיִא יצ ְךיִא גָאז טסעע ..? ןֶעהַעזרעד סעכלָעזַא רהיִא ףיו
 ,טקיק רהיִא, "?ּךיִא ּוהט ןָעד סָאװ :ריֹמ ּוצ רֶע טכַאמ "..?טשִינ רהיֵא
 ןַײמ ןיא ,ןגכַאל עלַא ,רָעטכֶעלַעגַא טרָעװ "...ןעצנירּפש ןַײמ ףיֹוא ,ךיִא גאז
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 נירפש }
 -שטשישרשרשר שיש יש יש שש ישיר יש שר ריש 2 יא טערקיי עי

 ,רעטונַא ,טיג ןעמעלַא ,ף ,ךילַײדֿפ ןעמַעלַא זיִא'ס ןיא ,ךיוא טכַאל עצנירּפש

 כָעו ! טייקכ:לײרֿ םָעה ןיֿפ זַא .ףערב הענ ..} ןנמֲעלַא ףיֹוא תֹועובש העכִילַײדֿפ א
 ,ָאק ןַײמ ףיֹוא ףָארטש טָאנ ַא 0: . קַאלשַא ,הרצ ַא ןעזָאלפיוא ךיז
 זיִא ׁשנ ַץמַא !טִע רָאנ ..! ןערָאװעג ךיִא ן ןיּב טרעטסניֿפרַעֿפ ןּיא טְסִיוװרֶעפ
 ףרַאד ןּוא ןעצרַאה םּוצ ןעזָאלוצ ט טינ ךַז רָאפ תעד-רּבַא ׁשנַעמ ַא !רַאנ ַא
 לָאז סֶע ןַעו םירָאװ ,ןַײז יצ ףרַאדעב ֹוזַא זיִא סע יװ יֹוזַא זַא ןהעטשרעֿפ
 אז !ויִא םַע יװ יֹוזַא ןעוועג טינ םִע ךָאד םלָאװ שרעדנַא ןַײז ןַעֿפרַאדַעּב
 טָאג ףיֹוא רָאנ ךיד זָאלרַעֿפ - 'ד לע ךלשה :םִילהּת ןיִא שינ ןעד רימ
 רעד ןיִא ןעלייא ןַײנ ףעיט ןענעיל טסלָאז וה זַא ,יֹוזַא ןעכַאמ ןיוש טעו רֶע
 ןָאק םִע סָאװ טרעה !הכוטל יז םג ןעגָאז ףָאנ ןּוא וא לעב ןעקַאּב ןּוא דרַע
 טׁשרֶע ךיז טּכיֹוה ָאד םהָאװ ,ּפָאק טִימ רָאנ ,טלעװ ַא ףיֹוא ןנֿפױלרַאֿפ ךיז
 .הׂשעמ טסכער יד ןַא

 'םַיהַא ןַערהָאֿפוצ ךיִא םּוק טכַאנרַאֿפ לָאמ ןייֵא -- רקב יהיו ברֵע יהיו
 ןייא ןעֿפױלמהַא םניֿפ רעטעששמענסואינַא ןּוא גָאט ם'נּופ רעמאר-אא
 ןרעד ַײּב יד ןיִא רימ ַײּב ּךיִא ףערט ,קִירעּביֹוּב א סעשטַאד יד רַעּב
 =עוׁש טנעמעג טלָאװ ְּךיִא ,דרַעֿפ רעטנַאקַעּב ַא ריהט רעד ּוצ טמ םילצֲענוצ בוטׁש
 א םֶהיִא ּכָאה ְךיִא סָאװ ,ןַירעמ רעד ,סּופ סקישטנָאדַ ויִאס זַא ,ןַעּר
 ַאלרעד ןּוא םיס םּוצ ּוצ ְּךיִא העג .ןַעּברַאק טרעדנּוה ַײרד ןיִא טצַאשעגּכָא
 טנַאה רערעהנַא רעד טימ ןּוא ןַעטניה ןוֿפ קסַא;לֿפ ַא הגַאה ןייֵא טִימ םֶהיֵא
 גירידי עוירג רַעד רעּניִא לעפַײרטַא ןּוא ולַאה ןיִא טנירָאֿפ ןּוֿפ ץיַארקַא
 סיֹוא רֶע טהערד ?ָאד וטסּוהט סָאװ ! רענַײמ רּוחּכ רענעש ,םהיִא ּוצ ְךיא גָאז
 ענילק יד שימ רִימ ףיֹוא קּוקַא טוהט ןּוא .עדרָאמ עגידווענח יר רֶימ וצ
 ..."תַיּבה לעּב ןַײמ טנעהֿפ 1 ךַימ רהיִא א סָאװ : טדער רֶענייֵא יװ ,ןעגיֹוא
 .ורונ רימ גָאז, :בַײװ ןַײמ םהענ ַא יהט ןּוא ּבוטש ןיִא ןַײרַא םּוק ְךיִא ןּוא
 ןענַאװ ןיֿפ, :רָימ יז טרעֿפטנַע ;יקישטנָארַא ָאד טוהט סָאװ ,ןיֹורק עדלָאװ
 זיִא רֶע, 'לְץִיגרע רֶע זיִא ואז, !טַײל ענַײד ןוֿפ דָאד זיִא רַע ? ןעסַיװ ְךיִא לָאז
 סָאװ ,.ייעיצ :ַאפש ןיֿפיוא לילה ןיִא ןיִא -עדניק יד טימ ןעגנַאנעג ,יז טגָאז
 'רימ .םַײה ןּױא ּבַײװ ןַײמ ּוצ ךיִא גָאז '? דִיצַאּפש ַא רַאֿפ רָאג םִיצויּכ זיִא
 יֹוזַא ,היבט ,ּוה שוִיּב סָאװ, :ךמ ךיִא טכַארטַעּכ ,ןעסעגענפָא א .ןעמע ןַעּבַעג
 ֹזַא ןַײז ןַעמ ףרַארַעּכ ,טפַאג ּוצ רָיד וצ שמוק ׁשֹנֲעמַא זַא ? ןענַארטַעגמילא
 -- קיקַא ןהמ ְךיִא ,יֹוזַא ריֹמ טכַארט יא יח ןוא "- הנרדא + ?טלעדיהֲעצַא
 :ידֿפ ,ןַעטַײװק 1 נעסירעגנָא ןעמלַאה ,ןַאמ .הרבח ןישמ ןעהעג ךַילדַײמ ענַײמ
 עצנירּפש ןַײמ -- ןעטניה ןּוא ,עקלַיּב ןיא לָעבַײט ,ערעגנגי ַיזצ יד ןעהענ רעה
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 םכילע:םולש
 רעישישרשרשרשרשישרשרשישישרשרשרש רע רשז ,רשרשרשרשרשרש שרעק רער רשע רער רער רער ר

 םהעטש קישטנָארַא ןַײמ '! דהָאי טו, "!דנֲעבַא ןַעטּוג, ...ןקַעישטנָארַא טימ
 ןּוא ליימ ןיִא לַעזֲערנַא טלַאה ,דרַעֿפ סָאד טעלג ,ץנדָאמ םִיּפַע יֹוזַא רַימ
 ,טּפַעשַענַא ןַעכַאמ ךייַא טַימ לַיװ ְּךיִא !הוממ בר, :רומ יצ ןָא ךַיז טֿפוה
 ;ניֿפעג ששִיֹנ טָאה רהיא , ."ךֶעלדרֲעֿפ יד טִימ ןַעטַײּכ ךיז רַימָאל
 ."טסנרג סָאד ןַײמ ךיא ,ןַײנ,: רימ ּוצ רֶע טכַאמ "/ ןעכַאל יצ ןַעמעװ ןוֿפ
 *? םיס רַעייַא טסָאק לשמל לעיֿפַיװ ? טסנרֶע סָאד טנַײמ רהיִא ,ךיִא גָאז יֹוזַא,
 ,ךיִא גָאז ,םהיִא ץַאש ךיִא, '? םהיִא רהיֵא טצַאש ,רֶע טנָאז ,לעיֿפיװ ןא
 ,קישטנמס ַא טימ רשפא .ןּוא םִינֹוּברַאק טרעדנוה ַײרד טינ ּביֹוא ארֹומ ּבָאה ְּךיִא
 ןיא ,לעפ יֹוזַא לָאמ ַײרד ןיֿפ רהעמ טסָאק רֶע זַא ,טגָאז ןּוא ,ךיז רֶע טכַאלוצ
 םַיֹנ םעצמש רעה זיִא רַימ "2 טַײּב ַא רַימ ןַעכַאמ ?יג :רַצמ ּוצ ןָא ךִיז טֿפיר
 ..!לומ-םִילש ןַײמ ףייֹוא ס'ס ןַײז ןעטַײבסױא טָעוו רֶע טסַיײה סָאװ : ןעלַעֿפעג
 ,לָאמ שרעהנַאינַא ףיֹוא ט טַֿעׁשַענ ם ָאד ןענַײלּפָא לָאז רֶע זַא ,םהיִא ּוצ ךיִא גָאז
 -וקענ םעד ּכעיליצ עקַאט רע זיִא יצ :סַאּפש ַא ןיִא םהיֵא ;ןרֿפ ְךיִא ןּוא
 ץנַאג רַיֹמ רֶע טרעֿפטנַע ...תואצוה יד ְךיִא גָאז ,הריכעגַא זיִא יֹוזַא ּביֹוא ? ןַעמ
 טַײז ; ךַאז רַעדנַא'נַא חכמ ךילטנענייַא ּךיַא וצ ךיִא ןַיּב ןעמּוקֲענ,* : טְסנרַע
 רַאֿפ סָאװ ."ןערעיצַאּפש לעסִיּבַא רִימ ןעלַעװ ,שלִיװ רהיִא ּביֹוא ,הירטִמ ְךִיז
 זָאל ןּוא , רימ ךיִא טכַארט ? ןעמּוקעגנָא םהיִא ףיֹוא סָאד זיִא רעִיצַאּפש ַא
 סָאד ,טצעועג גנַאל ךִיז טָאה ןַיז יד ...ּוצ לַעדלַעװ םּוצ םהיֵא טִימ ןהענ ךימ
 -ַארק ילבערג רעד ןיֿפ םעּבַאשז יד ,לעקנוט םיֹוא ןיֹוׁש טהעז לעדלַעװ ענירג
 ,תענ ְךיִא ןּוא טהעג קַישטנָארַא ! תושפנ היחמ טקַעמש זָארג סָאד ןּוא ,ןַעק
 יא טסּוה ַא טוהט ,ּפָא ךִיז רֶע טלעטש ,םעהכָאנ .גַײװש  ךיִא ןּוא טנַײװש דַע
 ךיִא ןֶעוו ,טגָאזַעג .רענַײטש ַא רהיַא טלָאװ יװ ?היבמ בר, :רָיֹמ ּוצ טכַאמ

 -הָעֹנ יז לַיװ ְּךיִא זַא ןּוא עצנַירּפש רֶעייֵא בעיל ּבָאה ְךיִא זַא ,ןענָאז ךייַא
 זַא ,טגָאזעג טלָאװ 0 ַא ,ךיִא גָאז ,טגָאזֲעג טלָאװ ּךיִא סָאװ *? הלּכ ַא רַאֿפ ןַעמ
 ימ רֶע טקיק ...ןעלעטשנַײרַא ְךייַא ןּוא ןעקַמסיוא םענענושמ ַא לָאז ןעמ
 טנָאז " .טמַײה 0 א :ךיִא גָאז "?טסַײה סָאװ, :רַימ וצ טכַאמ ןּוא ןָא
 טינ טנעז רהיִא זַא ,ןמוס ַא ויִא , :ךיִא גָאז ".טינ .ךייֵא הָעטשרַעֿפ ךיִא, 2

 םָאד ,ושארּב ויניע םכח :טהעשש ,ְךיִא גָאז ,קוספ ןיִא יװ ,גולק ירֲעּבי
 .--"ןעקעטש ן'טימ ןעמ טיג רַאנ ַא ,קנואװ ןיֿפיֹוא ןעמ טגָאז ןתלקַא : ;טנַימ

 -טעֶע רהיִא ןוא טכָארּפ ךייַא וצ דַער ְךיִא; ;ףילזנורפ יװ רימ ּוצ רֶע טכַא
 וח רעכ ;לשיִא רו גָאז "!םיקיפּפ טַימ ןוא תֹומכח טימ רַימ 6
 רהיֵא ּביֹוא : ןענעװטנַײז ןּוֿפ טנישרד ןשרד לעּב רֶעדעי ןּוא ןעק רֶע יװ יֹוזַא
 טימ רעהירֿפ רעּביִא 2 ,טַײז דהיִא ןשרה לעּכ ַא רַאֿפ סָאװ ןעסַיװ טלַיװ



 .עצנירפש

 יי יי ששי שש שש שש ערע ערע קעש ששי יש

 טלַאה, ..."טַאריקַא ןַעכַאמ ראק ,ךיא גָאו ,ןיֹוׁש ךייַא טַעװ יז ,רַעטומ רֶעייֵא
 ַײב ןענַעדֿפנָא ךיז ףרַאד סָאװ עלַעגנ ַא אפ םינמ א ,רַע טגָאז ,ךימ רהיִא:
 העד ַײּב ןענערֿפנָא יז רהיִא טֿפדַאד ;ְךיִא גָאז ,סִיװעג, "..? עמַאמ הָעד
 ןוא םישוח ַא טנַײז רהִיַא זַא ,ןענָאז םִיזַעג ךייַא טֶעװ עמַאמ יד ן ןּוא ,עכַאמ

 גָאז ,םִיװעג, ...רֶע טכַאמ ? טכערעג ןַײז טָעװ ןּזא, ..."טכערעג ןַײז .טעװ

 ,ףיַא גָאז ,רהיֵא טנֶע ןתח ַא + רַאֿפ טָאװ םּורָאװ ,טכערעג ןַײז ַײ סעװ ,ְךיִא:

 ן ?ךייַא יצ עצנידּפש ןעמ ו זיִא עט לנא +יֿפ סָאװ ? ןעצנַירּפש | ןַײמ רַאֿפ

 ביוא "..?רעטומ לַעײַא טיט ְךיִא יב ןתּוחמ ַא דַאֿפ סָאװ ,ךייא אז , רק י/ רעד

 ָךיִא ! תועמ ןעכיורג ַא ,היבט בר ,ןיֹוׁש ךהיֵא טָאה ,רָימ ּוצ רֶע טכַאמ ,יוזַא

 ןַײמ ר ַאֿפ םִינּתּוחמ ןַײק ט טשִינ ךּוז ןּוא ,רהָאי 18 ןיֿפ עלעגנש ןַײק טשַינ ןיב

 =ץנ יז .ןוא ,זיִא ר רֶעייֵא אי יי ,טַײז רהיֵא רָעװ םַײװ ןּוא ,רעטעמי

 .רַאֿפ ןַײק טָאה, '-.!ןַײז סָאד טָעװ יֹוזַא ןּוא ,ךיִא לָיװ יֹוזַא ןּוא ,רימ טלהעֿפ
 ,ךיִא גָאז ,הָנֹח ְךיִא ,רַעֹּכיִא ךייַא 1 ְךיִא סָאװ ,ךיִא גָאז ,טינ לעביא
 טנערהָאװעּב ,ְךיִא גָאז ,רהיִא 0 ;גיטרעֿפ ן יֹוׁש רדיא : טנַעז דצ ןייא טימ זַא

 רֶהִיַא סָאװ טִינ סַײװ ּךיא, :רָיּכ ּוצ רֶע טנַאז ".. ?דצ ןעקעדנַא ןיטִימ ךיוא

 יצ ,ךיִא ןַײמ ןֶע ןעצנירּפש 0 רעטכָאט יד םָאד ןַײמ ךיִא, :ְךיֵא גָאז ..."שטנִיימ:

 גָאז ,סָאװ ןוא ,טדערעג םִיּפֶע ךי וא רהיֵא טַימ ;ְּךיִא גָאז ,ןיוש רהיֵא םָאה

 ַא טַימ רַימ וצ טכַאמ ןּוא טגידַיילַעּב יװ ֹוזַא רֶע טרעװ "..? יז טגָאז ,ךיִא

 טימ ,רֶע טנַאז ;ְךיִא ּבָאה סִיװעג ?סָאד זיִא ענַאדֿפ ַא רַאֿפ סָאװ, : לַעכִיײמש
 חָהַא ,רֵע ט טגָאז ,םּיק יא ,לָאמ עכילטע ,לָאמ ןייא יו ןוא ,טדערעג ראי א

 ..!טשינ םיײװ ְךיִא ןּוא גָאט ע לֵא רַעדַא טמוק רֶע ?טרעה רהיֵא ..."נָאמ עלַאי

 ! היבט ,יורטש ןעַײק ןַעּבַעג רײד ךָאד ןעמ ףרַאדַעּב :שנַעמ תרּוצּב יי
 ּףיד ךָאד ןעמ שעװ ,ןַײרַא דָאּב א + ןערהִיֿפ יֹוזַא ןעזָאל ךיז טסעװ ּוד זַא
 ו ןוא דימ ךיִא טכַארט יֹוזַא "..! רֶענייֵא שטַאדרעֿפ וד עמ ןוא עד

 ,הרבח ןַײמ טימ ּפָא ךַיז טנֶעגַעזַעג רָע ןּיא ,קִירּוצ ןעקַישטנַארַא טִימ הָעְ:

 לילהיז--זיה
 != ,|4= 2 ועמ

 ...קִירעּביֹוּב ןַײק שרַאמ -- יכדרמ השמ ףלה ןּוא ,םוס ןֿפױא ףיורַא ךיז טּפַאה
 -רֶעּביִא ,ךֲעלכִיּב ערֶעייַא ןיִא פָאד רהיִא טגָאז יװ ,י ןעלעװ דנּוצַא =!
 םִייה ןעצנירּפש ּוצ 3 תּב רעד ּוצ ןעמהענ ךיז  ךלמ ןּ םעד ןעזָאל
 קהעצרעה :ְךיִא גָאז ,ןעגערֿפ ךַיד לָעוו ְךיִא סָאװ רע ,רימ נאז ...סע
 טסעומשענּבָא דַיד טַימ טָאה קישטנָארַא רער סָאװ ,ךיא גָאז ,רָאנ רָומ
 ףעד טָא םִיּפִע טרעֿפטנַע ".-? ןעפיװ ןַײמ ןהָא רָאנ ,ךיִא גָאז ,ךַאז ַאזַא חכמ-
 ,הלּכ ַא יװ ןעניֹוא יד טז ָאלענפָארַא ,ךילטיֹור ןערָאװעג 1 יז טרַעֿפטנע יֹוזַא יו

 -- רֶימ ּךיִא טכַארט --:ַאּב ..!ַאש ןוא רעסַאװ טימ ליֹומ ן ןעליֿפ ַא ןעמּונעגנא
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 .םכילע- םולש
 טיט כט יש שיש שיש שש יש רשי יש שטער רשע עט ישיר ע יש ישיר ישיר ישי יש ישי עשר ראש ר שרעק

 טינ ויִא היבט ...לַעפיּבַא רַעטעּפש ןעדער נר ו טסעװ א רער טינ טסלַיװ

 ,ןעמ טנָאז יװ ,עלַײװ ַא רַעּביִא טרַאװ ְךיִא ןּוא !טַײצ טָאה רע ; ַענֲעדּי ןַײק
 ,ןַײלַא ךהיִא טימ ּבַײלּב ךיִא סָאװ שונימ יד סיֹוא עזעטַאשט ןוא ,המֹוי .אבי ש 8

 ר 7 = 8 א ןטש :  נג 8 רַיד לָעװ ךיִא סָאװ רָימ גָאז ,עצנירּפש, :רהיִא ּוצ ןָא ךימ ףּור : נעפ ,וו דא ר 6 הצאאו ףי יא טצניר טל = יא גא6 גאז שיא =+י

 היא ַד אןא= לא . אי לאישאי * 529 ןײכיוז יו א-
 ןעק םִיווע יז טנַאז ןעקַישטנָארַא םעד שא שטָאה םהיִא דוד +יי יא

 םָאװ, :ךימ יז טנַעהֿפ "..2 ןישטשַיװפ ַא זיִא רֶע זַא ,ךיִא גָאז ,ּוד טכַיײװ
 ...יטֿפַײֿפ םַע סָאװ לַעסִינ טסוּפ ַא, : רהיִא ךיִא :ָאז "? ןושטשיופ ַא סָאד טסַיײה
 ןיוש טסַײה רֶע, ..."שנַעמ רַעטּונַא זיִא דלָאנרַא ,תועט ַא טסָאה, :יז טנָאז
 :יו טגָאז *? ןַאטַאלױַאש רַעד ינ ,דלָארַא רָיד ַײּב ;ְךיִא גָאז
 ,רלָאנרַא ,ןירַאה םּוגַא טָאה דלָאנרַא ,ןַאשַאלרַאש ןַײק ִינ זיִא דלָאנרַא
 סָאװ ,יד טנָאז ,ןעשנַעמ עג ;ברָאדרָעֿפ ןיֿפ ּבושש ַא ןיִא ךַיז טע;ֿפעג ,יז טנָאז
 ץצנירפש ,ןייש יה טיּב ,ךיִא גָאז ,ֹוזַא, ... ."דלעג ןּוא א דלעג רָאנ ןעסַײװ
 טנַײֿפ ףיוא ןיֹוש טסָאה ןּוא עקּפָאזָאליֿפ עטרהֲעלקעגֿפױאינַא ןַעלָאװעג ךיוא

 קִישטנָארַא גיי

: 
 ;  ".פרלעג ןענָארקעג =

 ַײז ַײּב ןיֹוש 50 ה םִע זַא ,םַעּומש םָעד ןוֿפ םיֹורַא הֵעז ְךיִא ,רוצקב
 ףיא םּורָאװ ,טָעפש ּוצ לָעסיּבַא ןיֹוש זיִא .קִידוצ ןַעּפַאח ןּוא ,ךעלטַײװ

=? 

: 
 םינ ,לָאטַא ןיוש ט טנָאזעג ךייַא ךיִא ּכָאה ,רעטכַעמ ם'היבמ .טַײל ענַײמ ןַעק
 ןיטימ ויִא  ,ןעשנַעמ ַא ןיִא די עלק ַײז זַא ,ןערֶעװ ַײז ןעלָאז טכַאדעג
 והמֹוש , :רָימ טכַארט וי ןּוא ! המשנ רַעד טימ ,תֹויח ן'טימ ,ןַעּבֲעַל ;עצנַאג
 רשפא ?טלַעװ רַעצנַאג רעד ןוֿפ םכח רהֲעמ ,היבט ,ןַײז ןַעלַעו ּוטסלָאז יַאמל
 רעה טָא ךריד אקוד זַא ,טרעשעּב סָאד זיִא דשפא ?ךַאז ס'טָאנַא סָאד זיִא
 רַאֿפ ןערַעװ טניולעּב ,ןערעװ ןַעֿפלָאהַעג טפלָאז עצנירּפש| ! רעקנעלומש
 ירא עא רֶעַא ריב טרָאה הם ןעאטרעװ ןוא םעלק ענַײד עלַא
 רעד ףיוא ןעּבעלַא ןיֿפ לָאמַא ןעפיװ ךיוא ןיא ,רעטלע ןעטוג ַא 1 עּבָאה
 סָאװ ,עציש שטשנָאלימַא רֶעטכָאש ַא ןעָאה טרעשַעּב רַיד זיִא רשפא יי

 ףקַאה היכט זַא ןַעכעַירשַעג סָאד טהעטש יא ..? ןָא טִינ דַיד טהעטשיס ?
 עק טימ ןיא לעדרעֿפ ן ןשימ ןעפעלשמחַא גיּביֵא ,ןצּבק ַא גיּבייַא =
 -? ןעטערֿפ ּיצ סָאװ ןַעּבָאה ןַעלַאז יז םִידיגנ רַעצִיּפּוהַעי יד ּכעִילוצ רַעטופ
 ּךיִא זַא ,ןעּכיוא ןנֿפ ןערָאװעג טנַעכיצעגנָא רַימ זיִא רשפא ,טפַײװ רָע
 תקרצ לעּב ַא ןֶערַעװ ,טלֶעװ רעד ףיֹוא ןַײז ןקתמ 2 רעטלֶע רֶעד ףיֹוא לָאז
 מירמול ןֶעדּוי טימ יז ןעצעוקעזַא רָאנ השפא ןּוא ,חרֹוא סינכמ לעּב ַא ןּוא
 ןיִא ןעכירק תובשחמ ענעדלָאג עכַײר-עכלעזַא ַא המוהכו 1 הרֹוּת ןַענרעל ןּוא

 יי בלב תֹוכשחמ תֹוּבר :ןַעבירשעג טהעטש 'הונכ יהי; ןיא ַיװ ןַײרַא ּפָאק ט5=  תצרלא : י . /
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 ,םכילק םהלש
 טעמע רערש שיש לעשט שש ער עשר

 ַא ףיֹוא אישקַא ,טַאהֲעג ארֹומ טַײצ ץצנַאג יד ּכָאה ךיִא ...ךיִא יװ יו
 םִע א ,םהיִא כָאה ,םעדיֹוב א ןוֿפרַעד םיֹוא ךיז טזָאל רָעכָאט ,הׂשעמ
 רע ןּוא ,יֹוזַא זיִא רֶע זַא ,טנָאקֲעג ּבָאה ְךיִא סָאװ טדערַע:סיֹוא ןעק קיש א
 ןַײמ  ,דנַאװ ; יא סֶעּברַאנַא זיִא'ס זַא ,ןעהָעזַענ רֶעּבָא בָאה ְךיִא --יֹוזַא זיִא
 ררֲעֿפ ןַײמ קירּוצ טנַאּפשעגניַא ְךיִא ּבָאה ,טכול ַא יװ םיֹוא טהעג עצנירּפש

 :הָאֿפ קרי ןַײק ךילטכַאנרַאֿפ ןיֹוׁש טזָאלַעג ךומ .ּבָאה ןּוא
 ןימ ַאוַא טימ ןעֿפח ךַימ ַײז ןַענָאק סָאװ, : רַימ ְךיִא טכַארט ֹוזַא גידנוער

 ךָאד רע טלָאװ ?לָאמ םנקַא ןֶענַעװ ? טרָאװ א ןענֶעװ 2 טעּפמיא
 יו הלּכה יבַא רער ְךיִא ןִיּב לַײזהַעד ,ךיז טכַאד ,רַימ ּוצ ןָעמ
 וַעג טרֶעהעג סָאד זיִא ּואװ :קנַאדענ םָעד ןיֿפ ךימ ךַאלּוצ
 טלעװ קע ןערעו ן ןיֹוׁש לָאזס ןערַײס ? ןצּצק םּוצ ןהענ לָאז דיגנ רעד זַא טלעװ
 ימ ןעלַיװ סעקינהרבח עסַײװ יד ,ךילטַײל עננש יד יװ יֹוזַא ,ןעטַײצ םיַהָיׁשִמ
 עו ןצנק ןושמ דג רער סָאװ ,טַײצא ןעפיק םעח רלַאּב זַא ,ןעדַײרנײא
 וקפה ,םנַײמ םנַײד ,םנַײר םנַײמ ,ילש ףלש ,ךלש ילש ;ףַײלג ןַײז ןעל

 --!ךֶע-ְךע-ךִע ומה עכלַעזַא ןּוא טלָעװ טא ךיז טכַאד !םָעלַעּבִי
 ןּוא קירעּביוּב ןַײק ןעמוקעגנָא ךיִא ןיּב ןעקנַאדעג  עכוָאד יד טימ

 סָאד טלעג טשענקעװַא הנמלַא רעד ּוצ עשטַאד רַעד ףיֹוא ךַײלג ןַערהָאֿפרַעֿפ
 --?ְרּוחּכ רַעד ויִא ּואװ !הנמלַא ןַײק ָאטשִינ ? הנמלַא יד זיִא זאוו -- ,לידרַעֿפ
 ,"ןזֿפורַעג ךייא כָאה ךיִא, ? ןעֿפירעג רימ טָאה עשז-רעװ ! רּוחּב ַײק ָאטשינ
 טעדי טקַאּפעג .גוכלַײק א רימ ּוצ טכַאמ יֹוַא
 ,ךיִא גָאז ,"עשז רע, .לעכַײּב ןיֿפױא טַײק ענַעדלָאג עכארנ ַא טימ ןּוא לעד
 סקישכנָארַא ןּוא דעדּורּב ַא ס ס'הנמלַא יה ןיב ךיִא, :רֶע טגָאז 21 רהיֵא טַײז
 ןוֿפ ׁשעּפַעד ַא טימ ןעֿפורעיֹורַא ,רֶע טגָאז ,ךימ טָאה עמ ...רַעטעֿפ א
 ---'ןערהָאֿפ ּוצ ןעמוקעג סָאװ רָאנ ןַיּב ןּוא ווַאלסָאנירעטַאקעי

 ךימ ץעז ןּוא ְךיִא גָאז ,'םולש נָא ְךייַא עשז טַאנ ,יֹוזַא דלַאּביװ;

 :רימ ּוצ רֶע טכַאמ ,טצעזע:קעװַא ךימ גָאה ךיִא זַא ,ןעהעזרעד .קַעוַא
 ,ךיִא גָאז ,רהיֵא טכַאמ עשז סָאװ יט ץַיז ךיִא ,קנַאד ַא, ְּךיִא גָאז ."טציז
 -ץד דימ רֶע טרַעֿפטנֶע "?יצוטיטסנָאק יד ,ךיִא גָאז יי ַײב זיִא יֹזַא ַײז
 .עׁשֲעק יד ןיִא נע יד ,להוטשנַז ַא ףיֹוא ךִיז טגַײלוצ ,טינ טשינ דָאנ סי
 הוּב א ּוצ טכַאמ ןּוא לָעכַײּב ן'טימ טַײק ענע = ה םיֹורַא לט ,םֹענ
 רעד ּוצ, ,ךיִא גָאז ,ָאי/ "..?היבט יז טכַאד ןַעמ טֿפיה ךייַא ;ןושפה
 ריב היבט 'ר דֹומעיי :ףיֹוא ךִימ ןעמ טֿפור ,ףיו 0 טֿפח ןָעמ זַא הרוח
 לַעװ ְךיִא סָאװ ,היבט 'ר ,רָימ וצ רָע טכַאמ .,םיֹוא .םרעה, "..,ןמלז רואינש

 קינע
 -יק טנַעקַעג

 ןַײלַא ְךיִא ןּוא
 רלד ןיֵא ןערָאװ

 ד

 יי

 ויש
 טוב טקילֿפעגפײא אינֲא טימ

 ן שז ןפ ,==



 ,עצנירפש
 בו שורש שער ןבשצשישששבששששטששאטשבעטאעז רעיערשישרש

 יךיִא ןיא ..!!טָעיטַאגָאּב :איָאקמּואד ןָעירּואד :לירבהל ,יוגַא טנָאז ,שיִא

 טימ ךַאמ ןּיא עטלַא ןַײמ קֵעוַא ךיִא םהָענ ןוא ןַײרַא ּבּוטש ןיִא ןַײרַא םּיק
 =נירּפש רעזנּוא ןעו ,ךיִא גָאז ,לשמל המֹוהכ ןַײז טלָאװ סָאװ : סֶעומׁש ַא רהיִא
 ַא םָאר טסַײה סָאװ; :ךימ יז טגערֿפ 'ל עשישטשנָאילַימ ַא ןַײז לָאז עצ
 סקישטטנָאילימ ַא טכַײה עשטישטשנָאילימ ַא, ,ךיִא גָאז "...1 עשטישטשנָאילַימ
 ְךיִא גָאז 'ל קישטשנָאילַימ ַא םָאד טסַײה סָאװג :ךימ יז טנערֿפ "...בַײװ א
 טנַערֿפ . .ןַאלימַא ט טנָאמרַעֿפ סָאװ שנַעמ ַא טסַײה קִישטשנָאילימ או :רהיֵא
 המהּב ַאזַא טויב וה זַא, :ךיִא גָאז *? ןָאילִימ ַא סָאד ו זיִא לעיֿפװ, : ךימ יז
 סָאװ רֶיד טימ ְךיִא ּבָאה סָאװ טנַײה ,ןָאילַימ ַא זיִא סעיֿפיװ טינ טסַײװ ןּוא
 ּךיֹוא יז ויִא--"?ןעדער טסלָאז ךיד שעּב רֶעש :יז טנָאז "...? ןַעדער ּוצ
 .טכַערָעג

 ןעועג / :םִיהַא ןערהָאֿפוצ םּוק ךיִא ,גָאט ַא קָעװַא טהעג םִע רוצקּב !
 ןעועג :נָאט ַא ךָאנ קַעװַא טהעג םִע ...ןֶעווַעג טשִינ ,ןַײנ -- "3 קישטנָאהַא
 טימ הנמלא רַעד ּוצ ןהעגנַײרַא לָאז ְךיִא ...ןַעווֲעג טשינ ,ןַײנ -- ""? רּוחּב רעד
 היבט וַא ,ןענַײמ טינ לָאז יז זַא שִינ לָיװ ְךיִא ; םִינ רימ טסַאּפ ,דַיײרסיֹואנַא
 םַע ףרַארֲעּב רהיִא זַא ט טלהופעג ָךיִא ּבָאה בגַא ןּוא ...ףיחש ן'כָאנ ךיז טנָאלש
 העטשרעֿפ ךיִא םגה ,ןענָאװ םיצ דָאר רעטֿפנוֿפ ַא יח ,םיחוחה ןיּב הֵנׁשֹוׁשּכ ןַײז
 רָעטציִא ךָאד ּךיִא ּכָאה = ןַײק טינ ּכָאה ךיִא רׁשאַּב ?סָאװ רַאֿפ .,טינ
 ַא --?ןּתּוחמ ַא רַאֿפ טָאה ןַעמֶעװ יז ןּוא ! עשטיטשנָאילִימ ַא ַא עט'תנתּוחמ ַא
 ?תמ ויִא רַעת טנַײה : ןעניכלימ םעֹד היבטא ,ןצבקַא .,ןַאמעהָאנַא .ןעומ
 *יֹוהֲעגנָא ּכָאה ְךיִא ,תמא םענַײר םנה ןענָאז ךייַא לָעװ ְךיִא ..? יז ּוצ ךיִא ,סוחי
 .ןַײלַא ןֹזזצנ ּבעיליצ יװ ,ךּיהש םָעה ּבעיליצ ;ֹוזַא טשִינ ,ךיהש םָעד ןַעלעוװ ןעפ
 ) ןעזָאל ,םִירָיבג רֶעציפו יי יד ,ןַײרַא רַעטּומ ןּוא רַעטַאֿפ רעַײז ןיֵא חיח ַאע

 יקצָארּב דָאנ טרעהעג טינ רהָעמ ןעמ טָאה רעהַא וַיּב ..!זיִא היבט רַעװ ןעסִיװ
 . שינ ןעשנַעמ 6 רָאג ןענַײז ענירּביא יד יװ ךַײלג ,;קצָארּב ןּוא

 םִייהַא םּוק ןיא קירעּביוּב ןיֿפ םַײהַא גידנערהָאֿפ רַימ ךיִא טכַאהט יֹוזַא
 סָאװ רָאנ ויִא ,לרעינַא ,חִילש ַא, :הלודנַא טימ ןעגעקטנַא ענַײמ רימ טהעג
 :הָאֿפוצ ןעמיק דלַאּב םשה ןעמל טסלָאז ,הנמלא רעה ןוֿפ ,קָירעּביֹוּב ןיֿפ ןעועג
 .יק ןיא ליררַעֿפ סָאד ןענַאמש וטסלָאז ,טכַאנ רע ףיֹוא ןַײז געמ םִע ,ןיהַא ןַעה
 טָאה סָאװ, "..! ןַעּנָאה גוהטעג רהֲעְז טרָאד ךַיד ףרַאד ןעכ ,ןעההָאֿפּוצ ןַעמ
 טַײצ ןַײק יֹזַא ,ךיִא גָאז ,ַײז אה = םָאװ ? טרַאּפשעגנָא יֹוזַא;} ךיִא גָאז ,"יז
 ר רּונ ,טגַײװש יז -- ןעצנירּפש ןַײמ ףיֹוא קוקַא ּפַאח ךיִא ןוא ."? םיג
 ץרַאה רהיִא מינ טהָוטשרַעֿפ ר 50 !ַיײז ןעדַײר יוא ,ןעדַיײר ערהיִא ןָעניוא
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 גטצנירפש
 עא אהא עא אטא

 .עסאקבקבקגשגשגסגנלג בטבע .תעצטעטשג טרעט לישב לבב בעיבי ליב לייטער ר לג

 ךַײלג ןהענ ,רֶע טנָאז ,רִימָאל 2 םִירּוּבד ןגנַאל זנּוא גיֹוט סָאװ .ןעגָאז ךייַא
 ...סֶע טסַײה טֿפעשֶעג ,ןיגע םּוצ

 טכל טגָאזַעג גנַאל ןיוש טָאה ףלמה המלש, .ָךיִא גָאז ,"יתיתכהמ;
 ,ךיִא גָאז ,ןַיּב ךיִא ...טֿפעשעג ויִא טֿפעשענ ןעדער ףרַאד ןַעמ ןָעװ -- ןפז
 =ענַא טנעז רהיִא זַא, ,רֶע טנָאז ,"ןֶעמ 0 סָאר , "...ןַאמסטּפעשעג ַא
 ליװ ְּךיִא ,שֵירחֹוס ןעדער ְךייַא טַימ יקַאט ְךיִא לָיח רַאֿפרַעד ,ןַאמסטֿפעש
 זנּוא סָאד שָעוו לעיֿפ יװ ,טפעימשענ ןַעֿפָא רֶעּצָא ,ןַענָאז רימ טלָאז רהיִא
 י..! טסעימשעג ןַעֿפָא רַעּבָא ..2 םּורַא ןּוא םיהַא ןעטסָאק

 ..."טדֲער רהיִא סָאװ טינ ְּךיִא םַײװ ,טסעּומשעג ןעֿפָא ,ךיִא גָאז ,ּביֹוא,

 -הענסיֹורַא טשינ לַיװ ןּוא לָאמַא ךָאנ רימ ּוצ רֶע טכַאמ '! היבט 37
 לעיֿפִיװ, ,רֶע טגָאז ,'ָךייַא נערֿפ ךיִא, -- .סענעשעק יד ןּוֿפ רנֲעה יר ןעמ
 ,ךיִא גָאז ,"ךיז טדנעװ סֶע "? הנותח יד םּוַא ןּוא םּורַא ןעטסָאק זנּוא טָעװ
 ,הנותח עניטרַאפורג ַא טנַײמ רהיֵא ּביֹוא !טנַיימ היא הנותח ַא רַאֿפ סָאװ
 חַע טלעטש "...דנַאטש םיִא שינ ,ךיִא נָאז ,ךיִא ןַיּב ,ןָא טהעטש ךייַא יװ
 היו טכַאמ רהיִא רֶעדָא :יֹזַא רַימ וצ טכַאמ ןוא םיניע רָאּפ ַא רַימ ףיֹוא ןָא
 ,רֶע טגָאז ,ּולְימַא שטָאח ...םּת ַא !קַאט טנַעז רהיֵא רַעדֶא ,עטַאװע מּת
 2 טנָאז ,ןַײז טלָאז רֹהיֵא םוהָאװ ,םת ןַײק ןּוֿפ םיֹוא טִינ טהָעז
 ,עמָאלּב ַא יא .קינעימילפ ןַײמ ,רֶע טגָאז ,טּפעלשעגנַײרַא טִינ רהיֵא טלָאװ
 -ניא םהיִא ,םעצנִילּב עניד'תועונש ףייֹוא טש'רמולּכ ךִיז ּוצ ןעטעברַעֿפ םהיֵא
 *כָאט ןַײק 2 יצ ,רַעטכָאט ַא ָאי יצ ,לעדַײמ ןהָעֹׁש ַא טרָאר טלעטשַענעט
 םהיִא ךִיז טָאה יז ןּוא ,טַײװ יֹוזַא ,רֶע טנָאז ,ןַײרַא טִינ העג ךיא ,דעמ
 תהיִא רע ןּוא ,ּונ ,ןעלעֿפעג םהיִא ויִא יז טסַײה סָאר ,רֶע טנָאז ,טַעּבװלרַאֿפ
 טנָאז ,ןענָאז טינ ךייַא לעװ ךיִא ,טינ ןַעמ טרער ,רֶע טגָאז ,םַעד ןּוֿפ ,יאדוַא
 ,טסנרֶע ְּךַעּבעג סָאר טנַײמ ןּוא דניק ךילטנערָאנַא זיִא יז ןַײז ןעק סֶע ,רֵע
 חַעוו ,רַע טגָאז ,ןעסעגרעֿפ טינ רַעּבָא טרָאט רהיֵא ...טַײװ 2 טשִינ הֵענ זיִא
 ַא הױַא רַע טגָאז ,ּךָאד טנֶעז רהיִא ?ןענעז הימ רַעֹו ןּוא טנעז רהיֵא
 העה הינט זַא , םכלעזַא ןעזָאלרַעד רָאנ ,רֶע טנָאז יא טנָאק יװ ,תעד רֹּב
 .-? ןּתיתמ .רעזניא ןַײז רֶע לָאז ,רעטוּפ ןּוא זעק זנוא טױהִיֿפ סָאװ ,רַעניכלַימ
 -עֹװ ?טרָאװ םָאד ערֶעדנַא םָאד םנייֵא ןעבענעג ,רֶע טגָאז ,ךִיז ןַעּבָאה ַײז יַא
 םמינ טהעמש רָע טגָאז א יה ןַײק !קירוצ ןַעמהָענ סָאד ַײז ןַעל
 ןעזָאלסיױורַא 6 לָאז יז ,רֶע ו ,ןעטסָאק סִימָע ףרַאד רַעמָאמ ; ַײברַעד
 קעדַײמ ַא .םעד ןענעק טשינ 2 ֹ: טנָאז ,ןעּבָאה רָימ ,יתיתכהמ ,שרָאװ ןוֿפ
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 ס יילג פי
 טשייניק ששי עשיר עיר עו רשע שר

 טגָאז ,רָעטכָאט ןַיײק טינ יצ .,רַעטכָאט ַא יצ רָע טגָאז ,ריתּב ןַײק טינ זיִא
 הע טגָאז ,ןהָעננַײרַא ׁששינ טַײװ יֹוזַא רָאג לַיװ ךיִא ,רָע

 ןּוא ..?דש רעד ליװ סָאװ -- רֶיֹמ ךיִא טכַארט -- !םלֹוע לש ונֹוּבר,
 א טִינ רָאגלָאז ְךיִא :ּפָאק ןַײמ רֶעּביִא ןעהַיײר ּוצ ףיֹוא טשִינ טרָעה רָע
 יֹוּפסיֹוא ,לַאדנַא ַאקפ ַא ןַעכַאמ ןע-ָארעג רימ טָעװ רעמָאט ,רָע טגָאז ,ןַעק
 םָעד היבמ ּוצ טנעכרש'עג ךיז טָאה ,רַע טגָאז ,קינָעימַילּפ ןַײז זַא ,םּוהֲעמוא
 םגָאז ,ּפָאק ם'נוֿפ ןעגָאלשסיֹורַא ךיז לָאז ְךיִא ןּוא ....רַעטכָאט ם'נֲעגיכלימ
 -נָאפ רהיִא ןיֿפ ןעק ןעמ עזאטַאק סָאװ ,שנעמ ַא זיִא רֶעטסַעוש ןַײז זַא ,רָע
 ןעמהענ ,רֶע טנָאז ,ןַעמ ןָאק ,יתיתכהמ רע טנָאז ,ןעטיג טימ ...דלעג ןֶעּפ
 ,ּךָאד זיִא ןַעמ ...הברנ ַא ,הָע טגָאז ,ַײה 0 ; ךילּכרעק עכילטע רהיֵא ַײּב
 ---ןעשנעמ ַא ןַעֿפלעהסיוא לָאמַא ףרַאד עמ ערָאטַאק סָאװ ,ןעשנעמ רַע טגָאז

 ךיִא ? טרעֿפטנַעענ םהיִא ּבָאה ְךיִא 0 יט טלִיװ רהיִא -- רּוצקּב
 רימ זיִא'ס !טרַעֿפטנעעג טשינ רָאנ ,רימ זיִא הָעֹו ןּוא ךָא זַא ,םהיִא ּכָאה;
 רעד ןַעמטַעגּכָא יװ רַימ טָאה םע -ינֹוׁשל קּבדּת ,-היִא טנָאז יו ,ןעוועג
 רַעד ּוצ םִינּפ ןטימ טהערדעגסיֹוא יז ,ןַעּניֹוהעגֿפױא ךַיז ּבָאה ְּךיִא ! ןושל
 יה ,טּפַאחֲעגסיֹורַא ךִימ ְּךיִא ּכָאה הפרׂש ַא ןוֿפ יװ ..! ךימ ָאטשִינ ןּוא ריהמ
 יד ןיִא טרָירעמעשַענ ,ּפָאק ןיִא טָעמושוענ רימ טָאה סֶע .-! עמרוט ַא ןצֿפ-
 ןעֿפָא. : ןערּי םַעד ןיֿפ רַעמרֶעוו יד ןַעדֲעיֹוא יד ןיִא יי ןלא ןעניוא
 .מָאפ ּוצ ףיֹוא הנמלַא'נַא, *...רָעטכָאט ןַײק טִינ ,רָעטכָאט ַא, "...טסעטמשעג
 ,טלענעװ ןיא דרַעֿפ ןַײמ ּוצ ןַעגנַאגעעצ ןיּב ןֹוא "...הבדנ ַא ַײה הָֹלַע ' '...ןַעפ
 .ןעכַאל 0 טעװ רתיִא - ןיא ןַײרַא עקשטירּב ןיִא םִינּפ סָאד טנַעלעגנַײרַא
 !טנײװַעג ןּוא טנַײװענ ְּךיִא בָאה ,טנַײװיצ ךימ ּכָאה ְךיִא זַא -- ?רֶומ ןוֿפ
 עקשטירב רעד ףיֹוא ןעטֶעזעג ןיא שנַײװעגסוא שונ ךימ בָאה ְּךיִא זַא ןּוא
 ּבָאה ,ןַײרַא םהיֵא ןיִא זיִא'ם ליפ יח ּךָעַּכַענ לידרַעֿפ ןַײמ טלַײהטַעננייַא ןּוא
 לָאמַא טָאה בֹויִא יװ יֹוזַא ,אישק ַא טָאג ַײּב טנערֿפַעג טלָאמעד טשרֶע ְךיִא
 ,ןיבֹויִא ןעטלַא םָעד ןיִא ןהָעורֲעד סכלַעזַא ,ּינעטָאנ וה טסָאה סָאװ : טנַערֿפעג
 ןַיײק ָאטינ -העמ ןיֹוׁש זיִא'ס ?טינימ ןַײק ףיֹוא ּפָא טִינ םֶהיֵא טָאלו וה סָאװ
 ןַײמ ָּךיִא ףערט ,םַײהַא ןע-הָאֿפיצ 2 ְךיִא ןּוא ?טלֶעװ רַעד ףיֹוא ןַעדצי
 עצנירּפש ןייֵא דָאנ ,ערעשטַעװ טסֶע יי וֿפ ,ערה ןיע ןַײק ,ערטסַאי יה
 ןעגָאז - ךיז טרעה סָאװ,-- .ּךיִא א: 5 עצנידפש ןיִא ואװ א ןיִא
 גאד, ;טָאמַא ךָאנ ְךיִא גָאז "?ןַעֿפהַעג דיר ןעמ טָאה סָאװ -- רַימ יז

 גָאז "..וךיז טרעה סָאװ, :לָאמַא דָאנ רימ יז ןערַעֿפטנע "..?עצנירּפש זיִא
 ןעכָאהנָאט ןיֿפ ,לֵיטש טטג ןעקנַאה ויִאס ? ןעהעה ךַיז לָאז סָאװ ,טִיג רָאנ ךיש
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 שטאט הרע

 קיק ַא רימ שיהט ,ץצנירפש ןָא טמוק רעטרעװ יד ַײּב *...טִיִג ןעמ טרעה
 ,ןעמ טנַײמ יז טינ יװ ךַײלג ,שיט סּוצ קַעזַא ךיז טצעז ,ןַײַא ןעגיוא יד ןיִא
 ןענעקרעד טשינ ןַעמ ןָאק רהיִא ַײב םִינט ןֿפיֹוא ...ןעמ טרער רהיֵא !וֿפ םִינ
 ...עבטה ךרדל ץיח ,לעיֿפוצ ןיֹוׁש זיִא םירהיֵא טַײקליטש סָאד רָאנ ,טשִינ רָאג
 סרהיא ןענלָאֿפ סָאד ןּוא טכַארטרַאֿפ םרהיא ןעציז טָאד טינ רימ טלעּפעג טנַײה
 -- םָע רהיִא ןעמ טגָאז ; יז טציז -- ,ץיז רהיִא ןַעמ טגָאז : רהיִא טסַייה עמ סָאװ
 ןףּור ַא יז טוהט עמ זַא 0 ;ד טהענ -- ןהעג ריִא ןַעמ טסַײה ; יז טסֶע
 סָאר רימ טמעלקרַאֿפ םִע ןּוא רהיִא ףיֹוא קוק ךיִא ...ףרָאװ ַא ךַיז יז טוהט
 יטכַא ...טִינ ךיִא םַײװ ןעמעו ףיֹוא רַעַײֿפ ַא רָומ ןיִא טנַערב םִע ןּוא ,ץרַאָה
 רַאֿפ ,יֹוזַא ךימ ּוד טספארשש סָאװ רַאֿפ !שַאנ וניהולא םלֹוע לש ֹונֹובר
 / !?רניז סנעמעװ

 -גיװ טשינ ףיִא לָיװ ףֹוס ַאזַא ?ףֹוס םעה ןעסַיװ טלִיװ ךהיֵא 2 צב
 םרָאװ ,ןעשניװ טשִינ רָאג סֶע רָאט ןמ 8 ,אנוׂש ןעטסנרֶע םָעֹה ןעש
 ןענַאװ ןוֿפ :החכות רַעד ןוֿפ הללק .עטסנ הָע יד ויִא רערעק ןופ הללק יד
 טּביױלג רּהיִא ?רעדניק טימ ןעטלָאש רַעֿפ ששינ רַעצִימע טָאה ךִימ זַא ,ךיִא טַיײװ
 ןוֿפ/ ןעכרָאה רִימָאל ,הּברדַא ? םַאר זיִא ןעה עשז סָאװ ? ןַעכַאװ יד ןיִא טי
 ךיִא סָאװ ףֹוס םַעד רעה ר הָעמ ַא ? תוריקח זנוא ןַעצונ םָאװ יצ רונ ...ךיַא
 קירעּביֹוּב ןוֿפ םִַיהַא ְּךיִא רהָאֿפ טכַאנרַאֿפ לָאמ ןייֵא שי ךייא לַעװ
 םעה טנַײה ,ןֹויזּב םעד, סָארדרַעֿפ םעד דָאנ טנעכערַאּב :ץרַאה טונ ַא טימ
 ?ןהיז רֶעד ןיא ?ןַעגַעדֿפ רהיִא טעװ ,הנמלַא יד ןּוא ..! דנַיק ןּוֿפ תונמחר
 =ענ טִינ ךיז ּולְיפַא ןּוא ןערהָאֿפע;קַעװַא ? ןהּוז רִימ סָאװ ?הנמלַא רֶומ רע
 ףַימ ַײּב ןהעטש ןעעּבעילּבעג זיִאס ,ןענָאװצסיֹוא .הֹׁשּוּב ַא ויִאּס ! טנעגעז
 68 ששינ רעד ךיִא רָאנ ...רעטוּפ ןּוא זעק רַאֿפ בֹוח לעקיטש ַא יז ףיֹוא
 :לעװַא ,ךִיז וי תעג ם'נוֿפ דער ךיִא ...ןעסענרעֿפ יז ןַעּנָאה אמּתפמ ,םעד
 -רָעּביִא טָאה ּךעּכענ דניק סָאד סָאװ ..טנענעזעג טינ ךיז יליפא ןוא ןערהָאּפ
 ךיִא םּורָאװ ,רימ ץּוח ַא םדָא-ןּכ ןַייק טסואועג טינ טָאה סָאד -- ארט
 הימ ָאה יז זַא רהיֵא טנַײמ רַעכָאט ...טלהיּפ ץרַאה םנעטַאט ַא ,עטַאמ ַא ןיּב
 טנעק זע 1לָאמַא טנַײװעג רַעדֶא ?ךיז טנָאלקעּב ?רּוּבד יצח ַא טעאו טו
 טקנַאצעג ,ןעננַאנעגנייא ,ךִיז ןיֵא ,ליטש !רעטכעט ס'היבט טי ךָאד רהיֵא
 ןימ .ַאזַא רָאנ  ,ץֿפיז א טימ ךיז טּפַאהע;סיֹודַא ןעוװ-טינ-ןַעװ !טכִילַא יה
 יֹזַא רומ ּךיִא רהָאֿפ ,ללּכה !ץרַאה קיטש ַאזַא טֶא סיֹורַא טסַײר סָאװ ,ץֿפיז
 .ןעקנַארעג ןּוא תֹובׁשחמ עגירעיורט ןיִא טּפעִיטרַאֿפ םַײהַא לַידרַעֿפ ןַײמ טאמ
 ךימ טרַא םִע ןוא ,ןַײלַא דומ רַעֿפטנֶע ןּוא םלֹוע לש ֹונֹוּבר םַײּב תֹויׁשק גערֿפ
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 :יל ע-םורש
 שיש שיש עלבע לב ליפ וי יושע טיש שיש שש יט יש טאש רטיטקאקרש טיש א יי =

 -נרַעּכיִא זיִא סִע יװ ןיֹוׁש ךימ ליפ :;ה טָאג טימ ,טָאג ףיוא יֹוזַא טִיג ןיֹוׁש
 ,טכעלש יֹוזַא ןַײז ןעשנעמ ןַעלָאז יַאמל ,ןָעשנעמ ףיֹוא טרַא ךִימ -- ,ןעטעּב

 -ֹל סָאר ןערעטיּברַאֿפ ןַעשנעמ ןעלָאז סָאװ רַאֿפ ?טיג ןַײז ןָענעק ַײז זַא
 טקיִשֲעג ?ךילקילג ןּוא סיז ןעּנַעל דיּב ןעּבָאה ַײז זַא ,ךַיז יִא םענֶעי יִא ןַעּב
 ןעמיקּכָא לָאז רֶע םעד ּבעִילּוצ ןעשנעמ םָעד ןַעֿפַאשַעּב טָאה טָאג זַא ,סע ךַיז
 ןעקנארעג עכלעזַא טימ ..2טצונעג םהיִא סָאד טָאה סָאװ - .1 טלעוו רעד ףיֹוא
 ַײּב ןַעטַײװ רעד ןיֿפ הָעזרֲעד ןּוא ,ןַײרַא רָאטוח ןיִא רימ ּוצ ןַײרַא ךיִא רהָאֿפ
 ,םִיצקש ,סעסק יש ,סעיֹונ 20 ,ןעשנעמ ןוֿפ ףיולעגאנַא זיִא ילּנֲערנ רעד
 ;םנ המרׂש ןַײק ? ןַײז סָאד ןָאק סָאװ .רועש ַא ןהָא ךעלםיצקש ענַײלק ןּוא
 -עג ןּוא ילבלהג רעד ַײּב ןֶעדָאּבַעג ךִיז טָאה רֶעצִימַע ,רענעקנּורטרַעד ַא אמּתסמ
 ,םהיֵא ףיֹוא טרַאװ תומה ךָאלמ רעד ּואו טִינ טפַײװ רֶענַייק .טיֹומ םָעד ןענזֿפ
 יד ,טֿפױל עדלָא: ןַײמ ךיִא הָעְז םִיצּולּפ ...ףקֹוּת הנתנו ןיִא ןעעגָאז רַימ יװ
 רהיִא רַאֿפ ןּוא ,רעהִירֿפוצ ףיֹוא םלעטשענפיֹורַא דנעה : ,טזָאלּוצ לָאש
 ,הללי ַא טימ ,ַײרשַעגַא טימ ַײרד ץלַא ןּוא ,עקלַייּב ןּוא ליבַײמ רַעדניק ץנַײמ
 ןיֿפ ןעגנוהפשעגָּארַא יי! עצנירפש !רעטסתוש !רעטכָאט; :רָעמָאי ַא טימ
 וא א ,ןעדָאװעג ןעגנורּפשוצ טינ ןִיּב ךיִא יֹוזַא יװ טינ ְךיִא סַײװ ןעגָאװ םָעד
 ...ם'םֹויה עלַא ךָאנ ןעווֲעג שי ןיִא ךַײמ םּוצ ןָלנעצ ןיב ְךיִא

 ןעה ןעהַעועג רהיִא טָאה :ָאי ..? ןענַערֿפ טלָאװעג ךייַא יִא בָאה סָאװ
 שברַאטש ,טּכדַאטש רָע זַא .שנַעמ ַא ..?טשינ לָאמ ןַײק 9 םענעקניהטעג ַא
 ןענעז םענעקנורטעגַא ַײּב ...ןעניֹוא עטכַאמעגצ טִימ םלַייהט ןעטסַײמ דִי
 ןַײק טָאה ..2 זיִא סָאד סָאװ רַאֿפ 6 םעד טשינ רהיֵא טפַײװ -- ןַעֿפָא ןֶעגיֹוא יד
 ןַעמ ויִא ןַײלַא ןּוא ,טַײצ ןעמונענוצ ךייַא ַײב ּבָאה ְךיִא ,טשִינ לָעּביארַאֿפ
 סָאד ןערהיֿפוצ זימ עמ ןּוא לידרעֿפ םיצ ןהָעג ףרַאד ןעמ : ןַעדנּוּבַעג ךיֹוא
 רַעק ַא ןַעּכָאה ןֶענִיו ןיִא זּומ ןַעמ ,טלַעװו ַא ְךיֹוא זיִא טלַעװ יד .הרזחס לָעסִיּב
 הרֶע יד סָאװ סָאד םידָאװ ,ןֶעוועג זיִאס סָאװ ןעפענרַעֿפ ןוא -- ,ְךיֹוא לָעּב
 -ירעגעל ַא ןיִא ןעמ זַא ןּוא ,ןערַעו סע רַעֿפ ,ןעמ טנָאז ,זטג ּוצ טקַעד
 ןַײק ט תֹומכח ןַײק טינ טֿפלעה סַע .ןעַײּפשסיוא טשינ המשנ יד ןעמ ןָאק ,שנֲעמ רע
 הטשנהש ןמז לכ זַא א ןעטלַא םּוצ 6 ןערהעקמוא ךיז ןֶעזומ רִימ ןּוא
 ךימ שעה ךהיִא זַא ןּוא ,דנּוזֲענ רִימ טַײז ..!היבט רַעטַײװ רהָאֿפ זיִא ןּברקּב
 א ּוצ ןענָאמרַעד שִינ ךימ רהיֵא טלָאז ,ןענָאמ- עד

 ,-------י-!ט44------י
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2 6 

 יי 0 ש פ

 .לֵאָרְשִי ץֶרֶא ןייק טרהאַפ הָיְבַּמ
 :757/:505/55/05/0/0 הבה רי

 טֶא + םכילע:םולש בר דװַא טכַאמ סָאװ ! טמּוק לָעצָאקפ --
 , םבילע:םולש  ּכָא ךייַא עשז:טַאנ ! ךַיז ט'מולח'עג טשִינ ּוליפַא !טסַאג ַא
 ,השעמ יר ויִא סָאװ :טכַארטעג ןּוא טכַאהטעג ץלַא רֶעֹּבֶא רימ ּבָאה ְךיִא
 ןיִא טשִינ ,קִירָעּביוּב ןיִא טשִינ ,טַײצ/ ַאזַא טשִינ םֶהיֵא טהָעז ןֶעמ סָאװ
 יד טנָאענּבָא רֶע טָאה רשפא ,ךז טכַאמ ָעֵּכ סָאװ אישקַא ? ץֶעּפוהָעי
 טשינ טסָע עמ ֹואװ ,ןיהַא ךיז טלַעְקַעּפֶענרֶעּבירצ ןֹוא ןעדליג ץכילטע
 ,םַע ךיז טְקִיׁשֲעג : רַימ ְךיִא טכַארט קִירּוצ ןּוא ? ץלַאמש טימ ךאטער ןַײק
 הֹּב ַא ׁשנֲעמ ַא םִיפָע ךָאד ןֶענֶעַז ַיַיו ?טַײקשִיראנ ַאזַא ןוהט ןעלָאז יז
 ,רנוֲעג ךז טהָעז עמ סָאװ ,ךרּכהי םשה ןעקנאד ,ּונ !ןַעּכעלכ ,תעד
 ..ןעשנָעמ ַא טימ שנֶעמ ַא --- ארוטּכ ארוט : קוסּפ ןיֵא טרָאד טהָעטש יו
 ? טנעקרער טשִינ ףימ טלָאװ רהיִא יו ךַײלג ,ינַאּפ ,ןָא ךימ טקּוק רהיֵא

 ,ןקנקּב לֹּנּתסִּת לא ,היבט דנַײרפ רֶעטּוג רֶעטלַא רֶעייֵא .,ָךיִא ןִיּב סָאד
 רָעד זיִא סָאד ,עטָאּפַאק רַעַײנ ַא ןיִא טהָעג רֹּײ ַא סָאװ ,טשינ קוק
 רהָאה ַא טרָענימַעג טשִינ 6 סָאװ ,היבט לוט םילש רֶענֶענייַא
 ,רענוסָאד לעסיּב ַא םיֹוא ןַעמ טהָעז ,גור'תּבש ןָא ךיז טוהט עמ ,רהָעמשִינ
 ןַעמ ןָאק ,ןָעשנָעמ ןָעשִיװצ סיֹורַא טרהָאפ ץמ זַא יי ,ריננ השעמ
 ,לארשי ץרא ןַײק ,העיסנ עטַײװ ַאזַא טרהָאּפ עמ זַא טרּפּבּו , טשִינ שיעדנַא
 ַאַא סָאד טמּוק יו ,ףױ טכַארט ןּוא ןָא ךימ טקוק רהיִא ? טײקנַינײלק ַא
 ,םגיבלימ טימ טלעדנאהעג וימי לּכ טָאה סָאװ ,היבט יו ,עלָעשנֶעמ מ ןַײלק
 רָעטלֶע רֶעֹד ףיֹוא ןענוגרֲעּפ ךיז ןָאק סָאװ ,הנשה ַאזַא ןָעּבָאה רָאג לָאז
 ּולּּכ זיא'ס , סכילע:םולש ונַאּפ ,רימ טּבױלג ?יקסדָארּב ןימ ַא ןעדַײס
 טַײז ,קָעװַא רָאנ טקּור .םּורַא ןּוא םּורַא טכער זיִא קּוסּפ דָעד -- הש קב
 יִקֲעוַא ךימ ְךיִא לָעוו ,ןַיה ַא לֶעסִיּב ַא לעקוטטנַאדָאמעשט רָעייֵא  ,,לחֹומ:

, 
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 יי : "םכילע-םולׂש א
 הבמעשעטשרעשעקישקש טקשיי שי קאשע ינעש טטשעטנאי קעש יטטאטש עי

 ההיִא טָעװ ,הׂשעמַא ןְעלהָעצרָעד ךייַא לָעװ ןּוא ְךיֵא ןָענַעקַא ןָעצַעז
 א 1 , ןָאק טָאג סָאװ  ,ןֶעכרָאה

 ןיב ְךיִא וַא ,ם'םרוקה לּכ םרֹוק ןָענָאז ְךיַא זּומ ְךיִא ,רּוצְקּב
 ערלָאנ ןָעּברָאטשָעג ,ןמלַאנַא ,טבַארָענ ךייַא רַאפ טשִינ ,ןָעּבִילּכָענ
 ףהֶא ,תומכח ןהֶא ,ץטפָארּפַא ַענִירּוי ַא ןֶעווֲעג . םולשה וילע ,ץנַײט
 רַאפ םרָאר ןָעהַימ ךיז יז זָאל .תיקירצ עסיורג ַא רָאנ ,ךֶעלּפעקרַעּביױא
 רשפא :קַאט ןּוא .,ַײז בעילוצ ןַענַאטשָעגסיֹוא גונ עג זיִא ײ ,רָעדנִיֵק ערהיִא
 ָאװ , ןֶענָארטרָעּבִירַא טנָאקָענ טשינ ,טלָעװ רֶעד ןּופ ןעננַאנָעג ַײז רֶעּביִא
 .יסירטמ ןַײק רֶערָעדנַא רָעד ,וסיל ןַײק רֶענייֵא ןֶעכָארקַעצ ךיז ןָענָעז ַײז
 ,רלַאּב ַיװ זַא ,יז טגָאז ,טלָעוװ ןַײמ זיִא סָאװ ,יז טגָאז ,טגָאָענ סנַײטשמ,
 טגָאז ,המהּבַא ,לידבהל ?דנִיר ןַײק טשִינ ןּוא דנִיק ןַײק טשִינ ,יז םגָאז
 םָאר רהיֵא ןּופ ,יז טגָאז . ,טנהָעװטנַא עמ זַא  ,יז טגָאז ,ְךיֹוא טקנֶעּב ,יז
 תעּב טנַײװ ןּוא ,סָע טסײה ַעדלָאג , רִימ ּוצ יז טגָאז יֹזַא ...ילָעּבלַעק

 ןיֵא טהָענ ַעגִידּי יד זַא ,הָעז ְךיִא ןּוא ,ןָערהָערט ָערָעטִיֹּב טימ השע
 ץרַאה סָאר אמּתסמ םיֹוא רהיֵא ְךיִא רַײר ,טכִיל ַא יװ ,גָאט ּוצ גָאמ ןופ
 וצ ךיא גָאו ,םָע; :ךיִא גָאז יֹזַא רהיִא ּוצ גָאז ךיִא ןּוא תונמחר רַאפ
 םא םיִנֹּכּכ םא ,ךיִא גָאז ,קּוסּפַא ןַאהרַאפ ,ָעצדרֲעס ַערלָאנ ,רהיִא
 ןעבָאה רימ .ךיִא גָאז ,רֶעדנִיק ןהֶא זיִא יױזַא ,רֶעדניק טיט יװ ,םידבעּכ
 ןעקרַאטש ַא ןּוא טָאנ ןֶעטּוג ַא ןּוא ,ְךיִא גָאז ,טָאג ןָעסיֹורגַא ,ְךיִא גָאז

 יר ןָעּכָאה ךיִא םָאל ,ךיִא גָאז ר רתשר רָאנ ,ךיִא גָאז ,טָאג
 .לָעקיטש ַא ּבֶא טיהמ ,ךיִא גָאז ,םלֹוע לש ונֹוּבר רָעד לָאמ לעִיפַיװ ,תֹוכרַּב
 יו ויִא ,*רהָאי ַאזַא ןָעּבָאה םיאנֹוש יד ,ךיִא גָאז ,ןיֹוש ןֶעגֶעמ , טַײּברַא
 ,טסנירגִיז ּוד, :רִימ ּוצ יז טכַאמ ,הבקנ ַא ,ןַײז לחֹומ רַימ לָאז ,רָעּבֶא ךָאד

 ו

 בָאז ,רַיר ּור טסָאה טָאי ,"ןַעגידנִיז ,יז םגָאז ,טשִינ רָאט עמ ,היבמ
 ,הלילה ןֶעד ָ ְךיִא סטכעלש ,ךיִא גָאז ,םִיפָע ןֶעד גָאז ְךיִא ,ךיִא
 לַאּב ַייװ םודָאװ ?  ְךיִא נָאז ,גנֶעג םֹנָעטׁשְרֶעּביֹוא םָעד ןָענעק ,ךיִא גָאז
 , סעטלָעװ ו ןַײז .ןעש יחַא ןֶעּכַאׁשָעּב ,ךיִא גָאו ,טָאה רֶע זַא ,ךיִא גָאז
 עמַאמע :עטַאמ ןּוא ,ְךיִא גָאז ,רָערנַיק ןַײק טשינ ןֶענֶעז רָעדנִיק זַא ,ְךיִא גָאז
 ּוצ טָאה רֶע סָאװ ,אמתסמ ךָאד רֶע טסַײװ ,ְךיִא גָאז ,עטָאלּב ןענָעז
 +םַעריֹוּב רַימ טרֶעּפטנֶע ןּוא רַײר ְךיִא סָאװ ,טשִינ יז טהָעמשרָעּפ . , ."ןוהט

 -ץשטָעװ ןָעכַאמ ריד טֶעװ רֶעװ ,היבט ,קָעװַא ,יז טגָאז ,ּברַאטש ךיִא
 ָעכלֶעוַא טימ ריט ףיוא טקיק ןּיא ליטש רַימ ּוצ יז טכַאמ יֹוזַא ,.,*?ָעֹר
 טשִינ רֶעּבֶא ךָאד זיִא היבט .ןָערהַיר םָע ןָאק ןַײטש ַא ּוליּפַא זַא ,ןָעניוא
 ןֹוא קּוסּפַא טיט ןּוא לָעטרָעװ ַא טימ ּבֶא רהיִא ְךיִא רָעפטנֶע ,ָץנִירּי ןַײק
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 .לארשי-ץרא ןײק טרהָאפ היב

 רימ םוִיֹּב ,ךיִא גָאז ,ַעדלָאנ; :שרדמַא ךָאנ טימ ןּוא שרדמ ַא טימ
 רָער ףֹוא ךימ ּוד טסֶעװ ,ןערהָאי לעיפ יֹוַא ַײרטַעג ,ְךיִא גָאז ,ןָעווֲעג
 קוק ַא ּוהמ ןוא ,ךיִא גָאז ,'רַאנ םּוצ ןעכַאמ טשִינ ,ְךיִא גָאז ,רֶעטלֶע
 5: ערלָאנ ,ךיִא גָאז ,רַיד זיִא םָאװ, ! םָעיּפ --- ןֶעדלָאג ןַײט ףיֹוא

 ,הָשו ףיִא ?ָע . טרֶער : םָאװ םיוק:םיוק ,רַימ ּוצ יז טכַאמ ,"טשינ רָאג
 ןּוא לָידרֲעַפ סָאד ןייֵא ןַאּפש ןּוא ְּךיִא םָענ ,לֶעװַײט ן'רַאפ זיִא לעֶיּפש יד
 ןֶעטסֶעּב םֶעד ,דָאטקָאד ַא ּבָארַא גנַײרּב ןּוא ןַײרַא טרָאטש ןיֵא קָעװַא רהָאפ
 טנעיל ערלָאג ןַײמ ! עט:עט:עט --- םִַײהַא ןערהָאפ ּוצ ימ ְךיִא ,, רָאטקָאד
 יװ ,םיוא טהָעז ןּוא םנָעּפָאקוצ לעטכַיל ַא טִימ ררֵע רָעֹד היֹוא ןיוש
 .רַאװש טימ טְקֶעדֶענרֶעּביִא ןּוא טרַאשָעגּפיֹונּוצ ןָעמ טָאה ררֶע לָעגְרֶעּבַא
 זיִא סָאד וַא ,םדאה לּכ הז יּכ, :רַימ טכַארט ןּוא הָעטש ְךיִא ןּוא ,ןָעצ
 ּבֶא טסוהט ּור סָאװ ,םלֹוע לש ונֹוּבר ,יטכַא ?ןָעשנָעמ ם'נופ ףֹוס רֶעד
 ,רָעטלֶע רָעֹר ףוא ןּוהט רעטציִא ְךיִא לָעװ סָאװ !ץהיבט ןַײד םַימ
 ּוצ לַאפ ַא ןַעּבֶענֲעג ְךיִא ּבָאה יֹוזַא ןּוא *1 ןֶערָאוועג ךיִא ןַיּב טרָעטסניּפרַאּפ
 לָעװ ְךיִא סָאװ ,רהיִא טרֶעה !םיקו יח ַײרש הָעג רָאנ ...ררָע רעד ּוצ
 םרוקיּפַא'נַא ןֶערֶעוו ןֶעמ זּומ ,טיֹוט םָעֹד ךיז רַאפ טהָעו ָץֹמ זַא ? ןֶעגָאז ךיַא
 ןַעצנַאגניֵא זיִא סָאװ --- ּונייח המ ּונא המ ,ןערָעלקּוצכָאנ ןָא טּביֹוה עמ ןּוא
 .ןָענהַאֹּב יר טַימ ,ךז עו ַײז סָאװ ,םִילגלג יר טימ טלָעװ יד טָא
 , םּורַא ןּוא םורא סַאדֶערַאט ןֶעצנַאג םָעֹד טימ ,זַײװרֶענֶעגּושמ ןֶעפיֹול סָאװ
 טשִינרָאג ,םילבה לּכה -- ןענָאליט ענַײװ טימ :קסדָארּב ּוליּפַא ןּוא
 ! טשִינרָאנּבש

 ,םולשה וילע ןָעדלָאנ ,שירק ַא ןֶעגנּודָעג רהיִא ּבָאה ְךיִא ,, -וצקּב
 ןַא ,טַאהָעג ךיִא ּבָאה הרירּב ַא ,רֶעהְירּפ רהֶאי ץנַאג ַא רַאפ טלהָאצַאּב
 ,תֹובקנ רָאנ , םירכז ןַײק רַימ בענג טשִינ , טּפָארטשָעג ךימ טָאה טָאג
 םַײװ ְךיִא ! ןַענֶעק טשִינ ַײז לָאז רוי רָעטּוג ןַײק ,רָעטּכעט א לי
 יצ ,רָעטכָעט ָערֶעַײו טימ טצרַאװשרַאפ ױזַא ןֶערָעװ ןָעדּוי ָעלַא יצ , טשִינ
 קילג ןַײק ַײז ּוצ בָאה ְךיִא סָאװ ,לזמ:םילש רֶערָעטסנופ ַאזַא ןָיּב ָךיִא רָאנ
 קולג ןּוא טשינרָאג ְךיִא ּבָאה ןַײלַא רֶעטכָעט יד ּוצ ,טסַײה סָאד ?טשִינ
 שמָאח ןָעמּיקנָא רימ סֶע נעמט ,רימ ןָעוֶעשנַיװ ַײז סָאװ ,טָאג ַײּב זיִא
 ,גָירֶעּביִא זיִא *ּוצ, סָאװ ןּוא ,ַײרטַענױצ ןיוש ןָענֶעז ַײז ,הּברדַא .ּבלַאה
 טסַײװ סָאװ , יז ןֶעמ טפור } עקלַײּב ,ענַײמ עקניוימ יד ,לשמל ,טמהָענ טָא
 ,םֵׁשהּּורּב ,ףימ ךָאד טנָאק רהיִא ? דנִוקַא רַאפ זיִא סָאד סָאװ , רהיֵא
 ןיב ךיִא זַא ,טסַײװ ןוא ףָאװטימ ַא טיט רהֶאי א ןּופ ,רהיֵא טגָאז יװ
 ָץנַײװ ןָעניולּבא ןֶעצֶעוקֶעװַא ףיז לָאז ירָאטַאק סָאװ ,ץטַאמ רָעד טשִינ
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 םֿכילעםֹולש
== === 

 ןיפ רַײר ּוצ ןַעמּוקֲעג ויִא'ס זַא רָאנ , ןַײרַא גָאמ ןיִא יֹזזַא טַאלג רֶעדנִיִק
 , װצ ,םירבד השלש ַיװ ,רהָעמ טשינ ןַענָאז ךייַא 2 זּומ , ןַעקלַײּב ןַײמ

 עקלַײּב ַא ז ַא ךָאנ רָע טָאה ,םָעקלַײּב טימ טלָעדנַאה טָאג טניז : רֶעטרַעוו
 :כָעט ם'היבט . טשינ ןעמ טסעומש טַײקנַעש ןופ אלימ . ןָעפַאשַעּב טשינ
 1 נַעש יד רַאפ טלָעו רָעֹד ףיוא םש ַא ןָעּכָאה ,ןַײַא רהיַא טסַײװ , רַעט

 ןעקַעטשרַאפ אפ ַעלַא ַײז טעוװ ; סֶע טסַײה עקלַײּב , } יאב ,סעַײיװ א עטס

 ! ויש טשִינ) ךָאד זיִא ית יפיפי) טסענ גבש עמ זַא לָעטרַאג ןיא

 תשא ןּופ רֶעטרָעװ יד טִימ ןָענָאז יקַאמ ןָעמ ןּומ ןעקלַײב ןַײמ ןֶענֲעקַא
 רֶעטקַאראח ןופ דַײר ְּךיִא ,טַײקנעש ןּופ טשִינ רַײר ךיא---ןחה רקש לוח
 ַײּב- ְךיִא ןִיּב ןָא רימּת ןופ ! ךייא ךיִא גָאז . ,דלָאגַיג ,רלָאג .  ךיִא רַײר
 : ָאנ ,ףלימ רֶעד ןופ עטשרֶעּכיֹוא סָאד ןֶעווֲעג רהיִא
 רעד ןיִא ,ןָערָאװעג רטּפנ רהָאי ַעְרָעננֲעַל ּוצ רהִיַא .זיִא םולׁשַה וילע
 ּביוטש ןַײק ! גיוא ם'נוּכ לָעּפַאצרַעװש סָאד --- רהיַא ַײּב ןָערָאװָעג עטַאמ
 ךיז ּוצ טגָאָעג ןיֹוׁש ּבָאה ְךיִא , ןַעלַאפ רָימ .ףיֹוא לָאז ן צ עזָאלרָער טשַינ
 םינימאמ לבו םיניֵא ןָענָאו רימ יװ ,ויִא םלֹוע לש בר ועד : ןַײלַא

 ּב
 דלָאנ ןַײמ  טנִיז ןּופ רֶא

 רַעווׁש ויִאס ,רהֲעמשִינ . הּכמ רָעד 1 האופר יד ּוצ טקִיש 4 : אּוהש
 ײז הָעֹנ 1הּכמ יר רָעדֶא האופר יד ,רֶענֹרַע ויִא סָעֹכלָעװ ,ןָעסיװ ּוצ
 ןַעפייקרָעּפ ןוא ןָעטהָענ רַימ ּכעִילוצ טעוו ץקלַײּב וַא ,ףָערט שש יא
 ו ןַײק ןערהָאי ָערֲעטְלַע יד ףיֹוא ןַעטַאמ םעד ןַעקִישּבָא ןּוא דֹלֲעג רַאפ ךיז

 םָעֹד ןיִא זיִא יז .יֹװַא רָאנ ףיז טדָער סָע ,ךייַא טלָאמ על
 ,רָע גיהלּוש ָאד זיִא ןָעצנַאנניִא ,רהיֵא יװ יֹוזַא טקנופ  ,גידלוש יֹוזַא
 לָאז ץמראזַאק א ,ןַעטלַעש טשינ םהיִא ליו ךיִא מהר היא
 ,ןעטקַארטַעּב טּוג ןֶעלָעוו ןָעלָאז רימ זַא , רשפא ןּוא ! ןָעלַאפנײַא םהיֵא ףיו וא
 רֶהֲָעֹמ ָאד ןיּב ןַײלַא ְךִיִא זַא .,ןַײז ןָאק ,רעפעִיט לָעסִיּב א ךיז ןעלבירג
 ,..םדא בַײח :אדמג ָץשּוריִפּב ַא ךָאד זיִא'ס םּורָאװ , ןֶעמָנלַא ןּופ בייח
 יד סָאװ ,ןָעלהֶעצרָעד ְךייַא ףרַאד ְךיִא זַא , ןעּבעל'ב , ןעש זיַא'ס רָאנ
 !טגָאז ארמג

 ןֶעגנַאגָענקֶעוַא ויַא'ס ,ןעטלַאה גנַאל טשינ ְךייַא לַיֹו ְךיִא ,רּוצק
 ןַײק ןֶערָאװעג , ןעטקאוועגי ֹוא יא עקלַײב ןַײמ - ,דהָאי ַא יו רהָאי ַא
 יװ טפֲעשָענ ןַײז ףױ םוהמ היבמ ןּוא ,ןַעטַײל ּוצ לָעדַײמַא ערה ןיע
 םגיֿבלַימ לָעסִיּב סָאד ּבֶא רֶע טרהופ עלֶעג ןוא דרֲעפ ץטימ ,דימּת
 םָעֹד ףיֹוא לָאז לובמ ַא ,ץֶעּפּוהעי ןַײק רעטניװ ,קִירָעּביֹוּב ןַײק רֶעמּוז
 טרָאטש ץגיזָאד יד טֶא טשִינ ךיִא ןָאק ןַעקּוקנָא ! םֹורס ףיֹוא יו ןָעטּוק

 ןלַא טשינ ןוא ,ןָעשנָעמ יד יװ ,ןַײלַא טדָאטש ור יֹװַא טשינ ןוא
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 לארשי-ןירא ןייפ טרהָאּפ הויפט

 ןַײז ןיֿפ חּורֿא , ןכדש רעד םירפַא-- ,שנעמ ןייַא רּונ , ןֶעשִנ עמ

 : ַא סָאװ ,ןֶע ענשיטוא רהיֵא טָעװ טא { ןַײרַא
 ןַײק לוָלֵא יצח םּורַא לָאמ ןייֵא ןערהָאפ ּוצ ךיִא םוק םֹויּה יהי

 ירּפָא ,ןמה אֹובו --- קוק ַא והט ְךיִא ; הרֹוחס לַעִיּב ןַײמ- טימ ץעּפוהעי
 םירּפֶא , םהיֵא ןופ טלהֶעצרֶעד לָאמַא ךייַא ּבָאה ְךיִא !טהָעג ןכּהש רֶעד
 ומ ,םֶהיֵא טהָעזרָעד עמ זַא רָאנ ,רֶענֲעפֶעזעגנַײַאנַא רוי ַא וליפַא ויִא
 ...רֹװ רַעֹד טָא ךיז ןיִא טָאה חֹּכ ןימ ַאזַא טא ,ןָעלַעטשּכָא ךז ןַעמ
 ,ץלַײװ ַא הָעטש ,לידרעפ ןַײמ ּוצ ְךיִא גָאז ,רָקנַײמ םכח ,רָאנ רעה.
 ןכדש םָעד םירּפַא ּבָא סב ךיא ןוא ."ןעַײק סופע ןֶעּבעג ריר ךא לָעװ
 םָאװ, :דצה ןמ סָעּומש ַא םֶהיֵא טִימ ךַאמ ןּוא םולש בָא םֶהיֵא ּבָעַנ ןּוא
 טכַאט ןּוא ץפיז ןֶעקַאמשָעג ַא רֶע טוחמ "? הסנרּפ חּכמ םִיּפִע ךיז טרֶעה
 ָאטשינע !רֶע שגָאז '? ונייהד, :ָךיִא גָאז .,."!רָעטַיּב ןיַאס, : רימ ּוצ
 ..י"!ןטולחל, :רֶע טנָאז '? ןישולחל :ְךיִא גָאז ,.,"ןהׂש ּוצ 0
 סָאװ ,ויִא הׂשעמ יד, :רֶע טגָאװ .,.'?השעמ יד ויִא סָאװ :ךיא נָא
 גָאז . . ,'םַײה:רֶעד ןיִא רֵהֲעמ ןעסָאלשָעג טשינ טנַײה ןיֹוׁש ןֶערֶעו םיכורש
 ,ץיגרֶע ןֶעטרָאד, :רֶע טגָאז "? ןעסָאלשעג טנַײה ַײז ןֶערֲעװ ןעד ּואוו; : ךיִא
 ףיִא יװ ,דּי ַאזַא ןוהמ לָאז עשּפָאװ :ְךיִא גָאז . .."רנאלנעסיֹוא ןיִא
 ...'?ןָעֹװֲעג טשינ לָאמנַײק טרָאד ןיִא ָץּבַאּב םנָעדַײז ןַײמ םָאװ .לשמל

 ּבָאה ךייא רַאּפ, :עְקַעּבַא קָעמש ַא יי
 :;7? ונייהד, :ךיִא גָאז -.. !טרָאו ןיפיֹוא .ָאד

 יג ,ָעּברעק ןיק שומ רֶערניק הא ה
 ּוצ גָאז ןּוא ןָא םֶהיֵא ְךיִא 2 ,,."רעוַײה :

 :רֶע טגָאז "? ףודש ַא סָאד רהיֵא טנַײמ טי רַאפ ,םורכָא 3, א
 עוַײב טלא; :ךיא גאז ...?ךיײא רַאפ ?ןענײפ ךיא לָאז ןעמנו רַאּפ,

 ןּוא םהָעַנ ןוא ":ּפָעק ם'םיאנוש ענַײמ ּוצ ןהָענסיֹוא ןַעלָאז עא
 רימ ּוצ טכַאמ ,רָעטַײװ ןָערהָאּפ לַיוװ ןּוא לָעצימש ַא דרֶעפ ןַײמ נואלרעד
 ךַײא ְךיִא ּכָאה רשפא ,היבט ּבר ,טשינ לעּכיִארַאפ ןַײק טָאה, : םירתִא
 *?טנײמעג רהיֵא טָאה ןעד ןעמעוו ,רִיּכ ֵע טגָאז .ןָעויעג ףובככ טל

 ...'? עקניומ ןַײמ טשִינ זַא ,ןַענַײמ ְךיִא לָאז ןָעד ןְעמָעװ, :ךיִא נָא
 םוג !ַאש, :ןרָעטש ןיא .שטַאּפ ַא ךיז טננַאלרֶער ,ּבָא גנּורּפש ַא רָע טוהט
 "!היבט בר ,רהיִא טלָאז ןֶעּכְעִל גנַאל ,טנהָאמ-ער ךימ טָאה רהיִא סָאװ
 . ןעמוק טָעוװ חישמ ַיּב ְךיֹוא רהיִא טּכֶעלרֶעד , םתא םג ,ןמָא; :ְךיִא גָאז
 זיא'פ ;רע טנָאז 0008 הלורג יד יֹוזַא ,ךוא .י/ .ףךַײֿב טיט ןוא סָאװ רָאנ

 רֶעֹּסֶעַּב רָאג ןייש ןָאק םָע ,טּוג טנָעבִיצעגסיֹוא זיִאֹּפ ,היבמ בר ,טּוג



 םנילע-םולש
 א יא אי

 יד ויַא סָאװ ,ונייהד, ; ךיִא גָאז ,.,*! טלַעוו רָעצנַאג רָעד ןיִא ןַײז םשִינ

 ,םבַײלנ ַא עקנַימ רָעייֵא רַאפ ּכָאה ףיִאק : רָע טגָאז .,, יי

 ,יקסרָארּב ַא ,קַישטנָא ָאילימַא , רֶידַאינַא ,ריבג ַא ,רָעפַערט:טּפיוה ַא ,קִי ףנ א

 :ָךיִא גָאז עי רּוצהדּפ רָע טסַײה ןעסַײה ןּוא רֶע זיִא קיט נַארדָאּפ א

 רַימ סָאימ :רֵע טגָאז ,,, *שמי ןּופ ןַעמָאנ רָעבָילטנָעק ַא 1 רוצהדפ

 ,רוצהרּפ רָעֹד ּטָא ,קַישטַארדָאֿפ ַא ּויִא רַע ?שמּוח רַימ רַעו ?שמוה

 ,המחלמ רָעד ַײּב ץינָאּפַאי ןיִא ןָעווֲעג ,ןָעקִירּב .,ןָערֶעיֹומ , רָעזַײה טיֹוּב רע
 ,םיסּוס ָץֵנִי ַענֲערּב טימ םױרַא טרהָאּכ ,דלָאנ טַימ ןומט מ ַא טכַארּכֶע

 וה ײכ לַירַעּב ַא טימ ,ריהט רֶעד ַײּב ןֶעַײקָאל טימ , סֶָעטָערַאק םַיּמ
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 םָענֶעטנַאילַירּב א טימ ,שוִירַאּפ ןּופ לָעּבֲעמ טימ ,ּביטש ןיִא גינַײװניא
 ןייא ,רּוחּבַא ,ןַאמ רָעטלַא ןַײק טשִינ רָאג ךָאנ ,דנַאה רָעד ףיֹוא גנַיר
 ךַײז נָעמ , לָערַײמ ןַעש ַא רֶע טכוז ןֶעכּוז ןּוא אמור ,"יָאטסָאלָאה, ַא , רָע'תמא
 !ּוררדּפמ, . . ,*! רַאֹוה:תּפי ַא יּבַא ,ַעסֶעװרָאּב ַא ,ַעטָעקַאנ 8 ,ויִא יז רָעװו
 ,םַאּפָאפ ַא ןהֶא ,ךיִא גָאז ,ןַעהִילּפ יֹוזַא טעװ רהיֵא ןַא ,םהיִא ּוצ ָךיִא גָאז
 טא .ןָאלקעצָאה ןַײק , םירּפָא ּבר ,ךייא טיט ןַעדהָאּפרַאּפ רַימ ןָעלֶעוו
 עג טַאהָענ לָאטַא רַימ רהיֵא טָאה ,ְךיִא גָאז ,טשִינ תֹועמ ןַײק ּכָאה ְָךיִא
 רַאפ ,רָעטבָאט ָץרֶעטלֶע ןַײמ רַאּכ ,ףיא גָאז ,ףורש םָענָענייֵא םָעד טדָער
 רֶע זַא ,רָעטרָעװ ָעניזָאר יד רֶימ ןּופ טרָעהרָעד .. ."ךיִא גָאז ,ןָעלרָאה
 ,ןַעכַאל ּוצ ןָא טּביֹוה ןּוא ןַעטַײז יד ַײּב ,סָע טסַײה םירּכָא ,טשִינ ךיז טּפַאח
 טגָאו ,ָאהָא , ."עיצקַעלּפָאּפ, יד ןַעמיקָעּב םָעוװ רּוי רֶער ,טנַײמָעג ּבָאה ְךיִא
 ַעבַאּב ןַײמ זַא ,הׂשעמ ַא ,רָע טגָאז ,טנהָאמרָעד ףױ טָאה רהיֵא ,רָע
 ךָאנ טצֶעוָעגנָא טָאה רֶענָעי ! רניק ןקשרֶע ן'טימ ןֶערָאװַעג לג וי יא

 ,הכרבל קידצ רּכע .. ."!ַץקִירָעטא ןַײק ןעּפָאלטּנַא ןּוא המהלמ רָעד ר
 רָע טרָעװ "?ןִיהַא קָעװַא ,ךיִא גָאז ,ךױא רָעד טָעװ רשפא ,ףיא גָאז
 ?היבמ ּבר ,סָאד רהיֵא טרָער סָאװ :ּםִע טסַײה ןכרש רֶעד , יז רֶעסיֹוא
 , רָעננַײרּבסױאינַא ,ןַאטַאלרַאש ַא  ,רֶעפַײפ ַא ,רֶע טגָאז ,ןָעווָעג ויִא רֶענָעי
 ,ןָעטּפַעשֶעג טימ ,המחלמ רָעד ןּופ ,רֶע טגָאז ,קַישטַאדדָאּפ ַא זיִא רָעד ןּוא
 ףָאו סָאװ ..,'טָיֿמ ..,טָימ .,.,טימ ,ןֶעשנָעמ טִימ , רָאטנַאק ַא טימ

 ךיֿמ טָאה רֶע וַא ,טצִיהָעצ יֹוזַא ךיז טָאה ןכרש רָעד ,ןָעגָאז ְךייַא ְךיִא
 ןיא ןַעצַאל !ד ַײּ ןָעמּונֲעגנָא ךימ טָאה רֶע ןיא ןֶעגָאװ ם'נופ ןָעמּונָענּבָארַא
 ןּוא יאוָאדָארָאג א ןעגנַאגָעגּוצ זיא'ס ןַיּב ,טלָעסַײרטַעג גנַאל יֹזַא ךימ טָאה
 לַעקִיטש ַא ,ןַײרַא טנָעמּושטָאק ןיִא ןָערהִיפּבָא טלָאװָעג ןָערַײּב זנּוא טָאה
 ניט --- ףישה ירכנל :קוסּפ םניִא טנהָאמרֶעד ףימ ּבָאה ְךיִא סָאװ ,קילנ
 .י. ןָעלרנַאה ּוצ ֹוזַא יו ,ןָעסַיװ ןֶעמ ףרַאד ָעיִילָאּפ
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 טסלַאהָעּב ּוד זַא ,ְךיִא גָאז ,טכנַײט ּוד .טסעּפיה ּוד

 .לארׂשי-ץרא ןַײק טרהַאּכ היבמ
 == יאיר עיני יי

 יִא רוצהדפ רֶעֹד טָא ,ןָעטלַאה גנַאל ךייא ְךיִא לָאז יאמל ,ריצקּב
 ּוכרא אל ןּוא ,םָע טסַײה ָעקלַײּב ,ץקניװמ ןַײמ רַאפ ןתח א ןֶערָאװַעג
 ,הפוח א םלעטשַעג ןעּכָאה רִימ ןִיּב טרֶעיֹורֲעג לָעסיּכַא טָאה'ם --- םימיה
 טסַײה עקלַײּב ,װ לַײװ  טרֶעיֹודֲעג לֶעִיּב ַא טָאה'ם ,ְךיִא גָאז סָאװרַאפ
 .ןעּברַאטש טשינ לַיװ ןַעמ יו ֹוזַא ,ךּודש םָעד טלָאװַעג טשִינ טָאה ,םָע
 ןּוא תֹונּתמ טיט ןָענַאטשַענוצ רֶהיֵא ּוצ זיִא רּוצהדּפ רָעד טָא והָעמ סָאװ
 רהיִא רֶע ויִא ,ְךֶעלרֶעגנּיפ ענעטנַאילירּב טִימ ןּיא ךֶעלָעגַײז ענעדלינ טימ
 טשינ ליֹומ ןיִא רֶעגנִיּפ ןַײק ןָעמ ףרַאד רימ . ןֶערָאװַעג םאמנ רהָעמ ץלַא
 ןּוא םינּפ היא ךָאנ ןהָעוָענסיֹורַא טּוג ץנַאג םִע ּבָאה ךיִא ,ןָענַײלנַײרַא
 =רַעליטש טנַײװעג טָאה יז סָאװ ,ןָענַײװ היא ךענ ןוא ןֶעגיוא ָערהיִא ךָאנ
 ,יֹװַא רהיִא ּוצ ןָא ףימ ףור ןוא לָאטניַא בשימ ךימ ְךיִא ןִיּב .דַײה
 .גָאז , ארומ ּבָאה ְךיִא ,ךיִא גָאז ,עקלַײּב ,ּור טסרָעה, : גַירנֶעהֶעגַײּברַאּפ
 יװַא ,םיז יֹוזַא ןּוא ,ךיִא גָאז ,ּכעיל יװַא ריד ןיִא רוצהדּפ ןַײד זַא ,ְךיִא
 טָאה רָע; : רימ ּוצ טכַאמ ןוא רָעַײּפ יװ םױר יז טרָעוװ ., , *? דימ יװ
 עצנַאנ ןַײװַענ רָעד ןיִא ןעד עשו-סָאװ :ְךיִא גָאז ??טנָאוָעג ריר םָאד
 רָאנ , טשינ יי ּוד , ןַײנ, : ְךיִא גָאז "? עד ןַײװ ְךיִא, : יז טגָאז "? טכענ
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 רד ןָערהָערט ץנַײד ,ְךיִא גָאז קט ראמ רימ ןּופ וטסעװ  ,ןָעׁשִיִק
 דעד רֶעדֶא ,ךיִא גָאז ,ָעלָעגנּוי א זיִא עטַאט ןַײד זַא .ךיא גָאז . , טסנַײמ
 גָא ,טשִינ טהָעטשרָעּפ רֶע ןּוא ןֶערָאװֶעג טנעקירמעגסױא םֶהיֵא זיִא המ
 ,םהיִא טסליװ ּוד ? ןָעטַאט ןעטלַא ןַײד ּבעִילּוצ וד טסוהט סָאד ןַא ,ךיִא
 ּפָאק םִעד ּואװ ןֶעּבָעה לָאז רֶע ,רֶעטלֶע טּוגַא טיט ןָענרָאזרָעפ ,ךיִא גָאז
 יד רֶעּביִא ,ךיִא גָאז ,ןהָענ ןָעפרַאד טשִינ הלילח לָאז רֶע .,ןָערַאּפשּוצנָא
 בָאו ,רַאנ רָעסיֹורג ַא ,ְךיִא גָאז ,ּוטיּב ,יֹווַא טסנַײמ ּוד ּביֹוא ? רַעזַײה
 ןופ טשִינ ויִא היבט ןּוא ,ךיִא גָאז ,טָאג ןָעסיורג ַא ןָעּבָאה רִימ , ְךיִא
 ףיֹוא ,ְךיִא גָאז ,ןֶעצעוקֶעװַא ךיז טָעוו סָאװ , ְךיִא גָאז , םינלטּב הרׂשע יד
 ןיִא יװ ,ךיִא גָאז ,ַעטָאלּכ זיִא ,ךיִא גָאז ,רֹלָעג ןּוא ,טיֹורּב עװַאקסַאל
 לדָאה רֶעטסָעװש ןַײד זיִא םִא ,ךיִא גָאז ,ּוטסָאה ןמיס ַא . טהָעטש קוסּפ
 ןופ טּבַײרש יז סָאװ ,הָעז ,ךיִא גָאז ,ןענֶעװטסָעדנופ ,עט'נויבַא עטונ ַא
 ףצ טצַעש יז יװ ןּוא ,טלָעװ קָע ןופ ,ךיִא גָאז ,רהָאי עצרַאװש עדלא
 םכח ַא טַײז ּונֲא . . . ! לירײפֶעפ לומ-םילש רהיֵא טימ .,ְךיִא גָאז ,ךילקילג
 ּוצע !םִע טסַײה עקלַײּב ,ףיֹורֲעד רימ יז טרָעּפטנֶע סָאװ ,טפערט ןּוא
 יִא לרָאה ,ןָעבַײלג םשִינ ,יז טגָאז ,ךימ ּיטסלָא ,ז 6 0 ןַעלדָאה
 מָאה ,ל טגָא ,טלָעװ ַץצנַאג יד ןֶעוו ,טַײצ ַאזַא ןיִא ,יז טגָאז , ןַעווֲענ
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 טָאה , ךיז ןָערהָעקרָעּכיִא ַײּב טָאיטָא ןעטלַאהָעג ,יז טנַאז ,טגעיויעג ךַיז
 -עגרָעּפ ןַעמ טָאה ךיז ןּוא ,טלֶעוװ רֶעֹד רַאפ , יז טנָאז ,טנדָאזָעג ךַיז ןָעמ
 גרָאז ,יז טנָאז ,טלַעװ ַא ויִא טלָעװ יד זַא ,יז טגָאז ,טציִא ןוא ;ָעמ
 יֹזַא ָא 6 יי ןעמ טָאה טלַעװ יד ןוא ךיז רַאפ רֶערַעי ךִיז
 ,טהָעטשרַעפ טהַעג ןּוא ,םִע טפַײה עקלַײּב ,ףיורעד רוכ הז טרָעּפטנֶע

 ! טנַײמ יז סָאװ
 טֶאֵּה רהיֵא ? רעמכעט ּס'היבט ףיֹוא ןיבמ ַא םיּכָע טנֶעז רהיֵא ?ּונ

 ןענאטשעב לָאנ ןיב ךיִא ! ןיסַעצניהּפ ַא ,הּכוח רעד וצ ןֵהָעְז טפרַאהָעּב יז
 זיִא םָאד טא, :ןַײלַא ךיז ּוצ טכַארטַעג ןּוא רהיַא ןיִא ךיז טלָענעיּפשַעג ןוא
 הי טָאה גאוו ? רעטכָאמ ם'היבט ,עקלַײּב

 ןּוא ּפָאק םעד ןעטלַאה יֹוזַא ןּוא ןהענ יֹזַא ןּוא

 ?ןַעסָאנָעגםיױא יו , ןַײז רהיֵא ףיוא
 ,הפיח רעד ןופ גָאט ןַעַּבלַעַו םָעֹד םּורָאװ ,םוָאלָעַנ טשִינ ךִימ ןָעמ טָאה
 ךלה ןּוא ןקּבוהַעגּיױא ל'רָאּפ םָאד ךִיז טָאה ,טכַאנ:רַאפ סקָעז ּבלַאה םִורַא

 ןהָעמש יֹזַא טנֶערְג
 לָאװס , ףיז ןּוהטנָא 1 =

 רהיא ריז גטפיק עג יישר הא
 ןיִא ןי א 28ע/ .ט= ת5ר ; ו

 0 1 { א =- =
 ןַײק רַהֲאְי עפוג עדלַא 3צ רֶעירּוק ןטימ קָעווַא זיִא ןעמ - -יבדרמ השמ

 ןעיקעג ןָעמ זיִא קָירּוצ ןּוא ,עסיורג יד ַײּב ויִא עדָאמ יד יװ , ?עילַאטַאנ
 ןעמל לָאו ףיִא ,רימ ךָאנ טְקִישַעג טָאה עמ ןּוא ,הּכונח םִורַא טֶעה טשרֶע

 ךלַאּב רָימ סָאר ויִא ,ץעפיהעק ןַײק ןַערהָאּפוצ ןֶעמּוק רימו ףּכית םֵׁשִה
 יו טַאלנ לָאז ךיִא ןָעלַעװ ןָעלָאז ַײז ,ףשפנ:הממ : ןַײרַא ּפָאק ןיִא ןַײרַא

 גיהכ סָאװ ּוצ ,ףוס ַא ןּוא ןַעמיק לָאז ךיִא ,טגָאזָעגנָא ַײז ןעטלָאװ , ןֶעמּוק

 םיכע ןַײז ָאד ךָאד ווט אמהסמ ?"רימו ףֹּכיִת, םִימ "םשה ןעמל, רעד ךֶא
 ןּוא תֹוכשהמ ַײלרָעלַא ןּוא ? ךַאז ַא רַאפ סָאװ : אישק ַא ךַיז טגערּפ ! ךאז ַא

 טָאה רשפא :ןַײרַא .ּפָאק ןיִא רימ ןָעבַירק , עטכעלש ןּוא עטּוג ,ןעקנַאדָעג
 טלַאה סֶע ןּוא ,ץֶעְק יר יװ ,טרָעּפמַאעצ ןַעטרָאד קלָאּפ-רָאּפ סָאד ןיֹוש ךיז

 היבט ,רַאנ ַא טוָיּכ : בָא רימ ךיִא גָאלש ץקַאט רלַאּב ןּוא ? ךיז וה ײב
 סָאװ ,וטּפַײװ ןענאװ ןּופ ? ןעטכָעלש ףיוא ןענעלסיוא ןֶעלֶעוו ּומ גוטס לָאז יאמ מל

 ךיד ןָעלַיװ ןּוא רָיד ךָאנ טקנעּברַעֿפ ךז ַײז ןֶעּבָאה רשפא ?ךַיד טפור עמ
 ןַעּכַענ םנהָאנ ןַײז לָאז עטַאט רהיִא זַא קלי ליוװ רשפא רעדֶא ? ןהָעז
 =הָלנּוצ ףַיד ,ָעלָעטש ַא ןָעּבַעג ריד רּוצהדּכ רָאג לֵיװ רשפא רֶעדָא ? רהיֵא

 =רָאּפ ענַײז ףיֹוא חינשמ ַא רַאּכ ךיד ןָעכַאמ ןּוא ןָעטּפֶעׁשַעג ענַײז ּוצ ןַעמ
 ףליו ןוא ףיֹוא רָימ ץֶעֹז ְךיִא ןּוא ,ןעמ ףרַאד ןָערהָאּפ ַײסיו-ַײס + ןֶעדַאיד
 רַעּביִא רַימ טהעג ,יֹוזַא גורנערהָאּכ ,ץָעַּפּוהֶעי ןַײק רהָאּפ ךיא ןּוא -- הנרח

 ?רָאװעגקעװַא ּכָאה ךיִא ןַא ,רָאֿפ רימ ףיז טלַעטש סֶע ןּוא םדהי-חּכ רֶעד
 ָץלֶעגָעװ ןּוא דרָעפ ןטַימ ,רעקהיפקהב גע טֿפ פיֹוקרֶעַפ ,ףרָאד סָאד ןַעפ
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 ,לאדשי-ץרא ןיק טרהַאּפ היּבט

 ןַערָאװעג ןִיּב ןּוא טדָאמש ןיא ןֶעדהְאפָעגרֶעּבִידַא ןִיּב ןּוא !לֹּכּב לּכר טִימ
 רַעּביִא ךלו:לּכ ךָאנרַ עד ; רִיסַאק ךָאנרֲעד ,חינשמ רָעהְירּפ ן'רּוצהדּפ ןַײמ ַײּב
 לג ןֶעמפֶעשֶעג ענַײז ָעלַא ּוצ ףתוש ַא ךָאנרֶעד ןּוא ; ןעראירד זָאּפ ענַײז ַעלַא
 ףיוא םֶהיֵא טַיּמ ךַײלג םיֹורַא רהָאפ ןּוא ,ּבלַאה ףיֹוא ּבלַאה ,םהיִא טיט
 -עטשַאק ַא רֶערָעדנַא רעד , רַענַאלוּב ַא רֶענַײא , םיסּוס עגידנֶענֶערּב רָאּפ ַא
 --.הז המ לעו הו המ ,ןַײלַא ךִיז ףיֹוא ךימ רָעדנּואװ ְךיִא ןּוא .,עטַאװענ
 יִפְעֹׁשֶעג עסיורג .ץכלֶעזַא ּוצ ,היבמ יװ יד נעמ ליטש ַאוַא ,ְךיִא םוק יו
 יװ גָאט ,ַאהױה ן'טימ דירי ץטַימ םַארַארַאט רֶעד רָימ גיֹוט סָאװ ? ןעט
 :נָאילימ יד טיט ןַעשטיֹוט ךיז ,םיבידנ םע יבישֹוהל דהיא טגָאז ַיװ , טכַאנ
 ןַעקיקנַײרַא  ,רָעטלֶע גַיהּורַא ןַעּבָאה לַיװ ְךיִא , ּכָא ףימ טזָאל -- םָעקַישט
 צ לָאמ א ךָאד ףרַאד ןָעמ , םיִלהּת לָעטיּפַאק א ןענַאז , תֹונ גשמ ַא ןיִא לָאמ ַא

 :ףלמהי המלש םטגָאז יװ ?ןַײנ יצ ,ךױא םלָעװ ַענֶעי אה ןעניז ןיִא
 טשינ לָאז רֶע לעיפִיװ זַא ,טּכ המהּב עטסישט ַא ןיֵא שנָעמ ַא
 תֹובשחמ ןּוא ןָעקנַאדענ עבלַעזַא טִימ שָא ,. . ןֲעּברַאטש לָאמ ַא רֶע זומ ,ןֶעּבֲעַל
 .ץ'רוצהדּפ ןַײמ ּוצ ךַײלנ .ץיֶעּפוהֶעי ןַײק לזמל ןֶערהָאפ ּוצ ןַעמוקעג וי יב
 בורו ולדג בֹור ְךייַא יי ,ןַעטהִירֲעּב ןהָעג ךימ לָאז ,אלימ
 .ּבָאה ְךיא . ןַעגָאז ּוצ ףייש טשינ זוִא , םמכַעצִיז ןַײז 2 הריד עי
 רָאנ ,ּבוטש ןוא ןיקכרָארּב ַײּב ןַײז וצ היבז יה טַאהַעג טשינ .לָאמנַײק ךָאנ
 ןיוש ןֶעק רוצהדּפ םָעד ַײּב יװ רַענֲעׁש זַא ,לכׂש יּפ לע רעשמ ךומ ןִיּב ְךיִא
 רַאפ סָאװ ,ןַײלַא םָעד ןּופ ןיֹוש ןהָעטשרַעפ טנעק רהיֵא !ןַײז טשינרָאג
 ץִעלַענרַעוו א ,ריהט רֶעד ַיּב סָאװ ,רמוש רָעד זַא , זיִא םָאד הכולמ-הרח ַא
 ןעזָאלנַײרַא טלָאװַעג טשִינ ןפוא םּוׁשּב ףימ טָאה ,ּפַענק ענרֶעּבלִיז טִימ
 ריהט יד ?ָאד ךיז טוהט סָאװ ,קנָערק ַא םהיא טעננ שטָאה , גינָעוניא
 .,ץֵעלַעגרַעװ רֶעֹד טא ,טהָעטש רֶע יװ ,ְךיִא הָעז , ריהט ענרַעָעלגַא ןיִא
 ּוצ ְךיִא קנַיוװ םישוּכלמ  טנונַײר ןּוא ,ןַערָעװ רֶע 0 ֹורכו ֹומׁש חמי
 ,דנָעה יד טימ םהיֵא זַײװַעּב ןּוא ןֹו טיש ףיֹוא םֶהיֵא םִימ דַײה ,םהיִא
 רהֲעק ּבַײװ ס'תיּבה:לעּב םָעְד תמחמ ,גינַײװניא ןָעזָאלנַײרַא ךימ לָאז רֶע זַא
 ץפיֹוא טשִינ רֶעֹּבֶא רֶע טהָעטשרָעּפ ,., . רָעטכָאט עכילּבַײל ַא ןָא רימ
 ףיֹוא ךיוא ,דנֲעה יר טימ ְךיֹוא רימ רֶע טזַײװ .םק רֶעׁשע'יוג ַא ,קנואוו
 .םָע טמַײה ,גָעװ םָעֹד ןֶעמהָענ ,לזאועל ןהָענ 2 ְהיִא זַא ,,ןושל-םוטש
 ןָעפרַאד ןָעמ לָאז רֶעטכָאט רֶענענייֵא  ןייֵא .ּוצ ! לומ-םילש ַאזַא ְךייַא טַאנ
 ,היבט ,ּפָאק ןָעיֹורנ ןַײד ּוצ זיִא הָעוװו ןּוא ךֶא זַא, !תֹובא תוכז ןֶעּבָאה
 רּור קוק ןּוא רַימ ְךיִא טכַארט יֹזִא *!טּבֶעלרֶעד ךיו טסָאה ּוד סָאװ ּוצ
 .םּורַא ךיז טהָערד לַעדַײמ ַא םִיפָע הָערֲעד ןּוא ריהט רָעֹנרָעָעלג רָעד
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 םכילע-םילש

 יי ירא יי יי יי

 ערהיַא ןָעניוא יד תמהמ ,רַימ ְּךיִא טכַארט ,'"ָערֶעַײז ָעֹויָאיֶאְקַאּפ ַא םינּפַא,
 ךיִא . ןַענייא עש'הבנג ןַעבָאה םָעווָאיֶאקאפ ַץלַא ,עטבנגַא ַײּב יו ןַענָעז
 ַעלַא טימ טנַאקעּב ןִיּב ןוא רָעוַײה ץשַידיגנ ָעלַא ןיִא רֶעהָעגנייַא'נַא ןִיב
 טנלָאּפ *! ָץלֲעצֲעק ,ףיֹוא ןֶעפֶעא : קנואוו ַא רהיֵא ּוצ ְךיִא והט ,- . םָעֹווֶאיֶאְקָאּפ
 : שירײ ףיֹוא אקוד רָיט ּוצ טכַאמ ןּוא רוהט :ד רַימ טנֶעפָע א ךימ יז
 רַיֿמ ּוצ יז טגָאז *? רוצהדּפ םצִיז ָאד, :ךיִא גָאז *? רהיֵא טפרַאד ןֶעמָעּוע

 ּוצ ָךיִא גָאז '?רהיִא טפרַאד ןָעמעוע : רֶעכָעַ
 ןרָעּפטנֶע ּוטסלָאז ,ךַיד טנערפ ץמ זַא,
 טי ,ךיִא גָאז ,יֹזַא דלַאּב יו, ... "ָאד; :יז טגָאז ") רוצהרפ

 וצ ז ,ךיִא גָאז ,הָעג ,ףיִא גָאז ,ןָעשִנֶע
 , ויִא ,היבט ,רָעהיִא עטַאט רָעד ,ךיִא גָאז ,טסַאנַא םָאה ז זַא ,ךיִא

 ע עשביה ַא ,ךיִא נָאז ,ןיוש טהָעטש ןוא טּסַאגוצ , ְךיִא גָאז ,ןָעמּוקָעג
 הבוז טשונ טָאה רֶע םּורָאװ ,התּפּכ ינעּכ , ךיא גָאז ,ןָעכיוהד ןיִא ץלַײװ
 םִא ןופ ןָעניֹוא יד ןיִא ם טַײקנילעזטַײל ןּוא ןח ןַענופֶעג וצ ,ךיִא גָאז ,ןָעווֲעג
 רַע לָאז ,ְךיִא גָאז ,הרּפּכ יר ,ּפָענק ענרעּבליז יד טימ יׂשע ןָעגיזָאר םָעד
 םִאד טָאה ,םירוּבד ענַײט טרָעהָעגּסיֹוא *!לַענָאנ ןעטסדניט ןַײד רַאּפ ןַײז
 רַימ ךַײלנ רוהט יד טקַאהרָעּפ תדמּושט ַא ןּופ רֶעטְכָעלָעג ַא טיט לָעדַײמ
 נַײרַא  ,ּבָארַא ןַעּפָאלַענּכָארַא ,ףיֹורַצ ןַעּפָאלענקַעװַא ,ןָאנ רָעד רָעטנּוא
 ענַײמ סָאװ ,ץַאלַאּפ ןימ ַא ןיִא גָינַײװניא ךימ ר ןוא טזָאלַעג
 ּוא רַײז .ּוליפַא םֹודח ןיִא ןהָעוָעג טשִינ םָע ןּבָאה וניתובא תֹובא
 יר טשַינ רהיֵא טלהַיפ ,טהָעג רהיִא זַא ןּוא עב ןּוא דלָאג ןּוא
 :ַאוװיד עטסרָעַײט יד ףיֹוא םִיּפ עגירניז יד טִימ טנַאּפש רהיֵא תמחמ , טִירט
 , םרָענַײו דנֲעװ יד ףיֹוא ! נו ,םרָענַײז טנַײה ,ַײנש יװ ךַײװ ,םָענ
 הכֵא טסָאה !הנוי ונֹוּבר, !סרָענַײז רּועש ַא ןהֶא ,םרָעגַײז ןֶעשַיט יד ףיֹוא
 ךיִא טּכַארמ יֹוזַא *? םרָעגַײז א ֹוזַא שנַעמ ַא םָע ףרַאד סָאװ ּוצ ?ָעניֹזַא
 ְךיִא ,רָעטַײװ לָעסַיּב ַא , רֶעטנּורַא טנעלרָעפ רנֲעה יד -,רומ הָעג ןּוא רַימ
 ןּופ רַימ ןָענֶעקַא ךיז ןָעדַײנש לָאמַא טימ ס'היבט ָץכִילטָע -- קּוקַא יהמ
 רַענײַא , ןיהַא היבט רֶערֲעדנַא רָעד ,רָעהַא טהָענ היכט ןייֵא ,ןָעטַײז עלַא

 רעיּפ ץלַא ןוּפ !ןָערָעוװ ּוטסלָאז ּוּפמ---- רִימ ןופ רֶערָעדנַא רַעד ,רָימ ּוצ
 ןאק ,קישטַאיררָאּפ רָעֹד טא וװ ,לָעניופ ןימ ַאזַא רָאנ ! ןָעלנעִיּפש ןָעטַײז
 םַע ןוא .,.! ןֶעלנעיּפש לעיפ יֹוזַא טַימ סרעגַײז לעיפ "א ןֶענינרָעפ ךִיז
 טימ , סגָיכַעלַײק א ןּוא סּבָארג ַא ,רּוצהדּפ ןָעקנַאדָענ יד ףיֹוא רימ טמיק
 עס ןּוא ךיֹוה טרער ץס ןּוא ,ּפָאק ןַעצנַאג ן'רֶעּבִיִ ענוסול א
 סָאד רָיט יצ ןָעמיקָעג ןיִא רֶע יֹוזַא יו ,ךימ והָאמרָעד ְךיִא ןּוא ,עקשטינ
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 : לארׂשי-ןידא ןײק טרהֶאפ היבס
 ַו

 = = ה-קיטשעייקיק א טיי

 ַײּב טנֶעלֲעצ ךיז ,םִיסוס ָעגִידנֶענֶערּב יד טִימ ןַײרַא ףרָאד ןיִא לָאט ץטשרַק
 , ןעקלַײּב ןַײמ טימ טנַאקֶעּב ךיז ,ןעטרָאנַײװ ןיִא ןעטַאט ןַײז ַײּב יו ,ריט
 רָאנ ,רָעיױא ץפיוא דֹוכַא טמיורָעגנַײַא ןּוא טַײז ַא ףיֹוא ןְעפּורעגקַעװַא ףימ
 סָאװ ,ץֵעּפּוהעי + יז רַענָעי ףיֹוא ןערֶע יה טנָאקָעג טָאה עמ וַא ,ךיוה יזַא

 םדיִא ויִא רעטכָאט ןַײמ זַא ,ןָעווֲעג זיִא רוס רֶעד 1 רֹוס רָעד ןעווַעג זיא
 ,אלימ .הּכה ַא ןוא ַײרד:ויצ:סניֵא ןַײז לָאז'ס זַא ,לָיװ רֶע ןוא ןֶעלעפַעג
 ,לכש ן'טַימ ןָעמ טהָעטשרָעפ סָאד -- ןֶעלֶעפֶעג םהיֵא זיִא רעטכָאט ןַײמ זַא
 רָעפמומ ַא יװ ,תֹויּפיִּפ ברהּכ ןַײרַא רימ זיִא ַײרד:ַײװצ:םנײא רָעד טָא רָאנ
 ? הּפּוה ַא ןּוא ַײרד:ַײװצ:םנייֵא סָאד טסַײה םָאוװ די .ןעצרַאה ןיִא רעסַעמ
 םריֵא טלָאװָעג ריט ךִיז טָאה יַא ? עקלַײּב זיִא אוו ןּוא ? ְךיִא ןיּכ ואוו ןּוא
 :עג ּוצ ןָעּבָאה ךימ לָאז רֶע ,שרדמ ַא טִימ םיקּוּכּפ רָאּפ ַא ןַעקַאהנַײרַא
 םָאװ --- יכנא הז המל, :ןָעווֲָעג בשימ ךימ ְךיִא ּכָאה קָירּוצ רָאנ ! ןעקנַעד
 טילעוּפַעג ּוטסָאה ףכ ַא 3 רֶעדנוק ןעשיװצ ,היבט , ןעשִימ ךיז וטספרַאד
 ערָעַײו ףיֹוא תועד ןָעגָאז טלָאוװעג טסָאה ּוד זַא ,רֶעטְכֲעמ ָערֲעטלֶע ענַײד ַײּב
 הרֹוּת עצנַאג יד ןעט םָאשֶעגסױא ,קיוּפ ַא יװ טדָערָעגנָא ךיז טסָאה ? םיכודש
 *! היבט -- ? רַאנַא ןעּבילּבֲעג זיִא רֶעוװ ןיא ,ענַײד

 ַערֶעייֵא ןיא ןָעטרָאד רהיֵא טגָאז יװ ,ןָעפרַאווֶעװַא רָימָאל רות
 ,ײז ְךיִא בָאה ,הּכלמ-תּב רָעד ּוצ ןָעמהָענ ךַיז ןּוא ךלמ: ּב םָעֹד ,ְךֶעלכַיּב
 ןּיא .,ץֶלּּוהְעי ןַײק ןַעמוקָעג ַײז ּוצ וב ןּוא ןוהטָעג ּכעִילּוצ ,סָאר טסַײה
 טהָעג יװ !םולש:םכילע ! םכילע:םולש :הנו יי ןֶעּביֹוהֲעגנָא יז טָאה סַע
 טימ ! ןהָעטשֶעּב ןָאק ןֶעט ,קנַאד ַא !טצִיז וי -היִא טכַאמ סָאװ ? םָע
 רעה ןַײװ לָאז ךיא .ךינהעוװעג יװ , םָעינָאמָערֶעצ .ַעגירֶעביַא ַעלַא יד

 סָאװ -- םימוימ םֹוי המ :ןוחמ נָערפַא ַײז ,רהָאפסיֹורַא ןפיוא רֶעטשרַע
 היבט .טשִינ טסַאּפ ---!ןעּפּורָענ ףימ טָאה רֹהיִא סָאװ ,ןָעפּור סָאד זיִא
 םימ ןיושרַאּפ ַא ּוצ טמוק לַײװרָעד , םַײצ טָאה רֶע ,ענידוי ןַײק טשִינ זיִא
 ן'פיוא ןיוש טהָעטש ןַעטַײּבנָא רָעד זַא ,טגָאז ןּוא םָעְקשטנֶעה עסַײװ ַעסיורג
 ןיִא ןַײרַא ןעמּוק רַימ וו ,ַײרד ָעלַא ףיֹוא ךיז ןֶעּביֹוה רִימ ןֹוא ,שֵיט
 :םָר ְָעלקנַײּכ יד ,רֶענֶעּבמֶעד ַא שיט רָעד : ּבמַער עלָאג ןופ ןַײרַא רדחַא
 טצינשעג זיִא ץלַא ןּוא מער ְעילֲעטס יד ,ּכמָעד ןופ דנָעװ יד ,ַענֲעּב
 א ידגּב שיט ןפיוא ןוא ,טָעקצַאצעג ןּוא 1 ןוא טּברַאפָעג ןוא
 טימ ןוא םֹקָעּבֲעג:רָעטוּפ טימ ןוא עדַאילָאקָאשט טימ ןּוא עװַאק טִימ ַײהש

 םילכאמ םינימ עכלעזַא ןּוא ,םנָעצלַאוָעג ץטּפֶעּב יד ןּוא ,קַאינָאק ןָעמּו
 בָאה ְךיִא רָאנ ,ןָענָאזוצסיֹוא הּפרח ַא רַימ ויִאֹס ,ןעסּביֹוא ןוא =
 ײ ֹב טשינ לָאטנַײק שיט סנָעמַאט רהיֵא ַײּב ַײז טָאה עקלַײּב ןַײמ זַא ,ארוב
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 טי === טי |

 ךיִא ןּוא הסֹוּכַא ְךָאנ ןּוא הסוּכ ַא ןָא רימ טסָיג עמ ןּוא . ּוליּפַא ןהָעוָעג
 ןּוא ,םָע טסַײה ןעקלַײּב ףיֹוא , רהיֵא ףיֹוא קּוק ְךיִא ןּוא ., םייחל וי
 רַימ יו , רַעטכָאמ ס'היבט 0 בער םָע ךיז טסָאה, : רַימ טּכַארט ךיִא
 ,ןַאמִירָא רעד טפלָעה טָאג זַא -- לד רפעמ ימיקמ :ללה ןיִא ןעגַא
 ,ךױ טבַאד .ןָענַעקרַעד ּוצ א םהיִא זיִא --- ןֹויבא םירי תֹוּפשאמ
 רֶענַעי ןַא ךימ ןהָאמרַעד ְךיִא ןּוא ."ַעקלַײּב טשינ טרָאפ ןּוא ,ָעקלִיּב
 ,רנִיצַא סָאװ ,עקלַײּב רָעד טִימ יז ךַײלגרָעפ ְּךיִא ןּוא לָאמַא ןּופ עקלַײּב
 .ָענ םִיּפָע טלָאװ ְךיִא יו ךַײלג --- ננַאּב גידנַעצרַאה רימ טוהט סֶע ןּוא
 ,ןָעלַאפרעּפ זיִא סָאװ ,ךַאז ַא ןּוהטָעגּבָא ,טפָעשַעג טכעלש ַא טכַאמ
 ענשַאפָערָאה ןַײמ ןעטַובמיוא טלָאװ ְךיִא יװ ,לשמל המֹורּכ רָענַײטש ַא
 םעד ןּופ סָאװ ,טשינ ךָאנ טסַײװ 5 סָאװ ,לָעקַאטָאל א ףיֹוא לָעדרַעּפ

 .עקלַײּב ,עקלַײּב .ֵעי .גנָארד ַא רֶעדֶא , ררָעּכ ַא רֶעדֶא ,ןַײז לָאמַא טָעוו
 יװ ,ּוטסקנֶערֲעג ,לָאמַא ! ןֶערָאוװֶעג זיִא רַיד ןּופ סָאװ ,רימ ךיִא טכַארט
 עננו ןּוא ןַעהַײנ ןּוא לעּפמעל גידרָעכיֹור ַא ַײּב יי ןַעצִיז טסגַעלּפ ּוד
 , ךעלהמהּכ ױװצ ןַעקלַעמסיֹוא ןיע ףרהּכ ןיִא ןָעמהָענ רָערָא , לָעהעיל ַא
 "מ ןַעטּפָארּפ א  רָימ א ןּוא לָעּברַא יד ןַעשטַאקדָעפ רָאנ רֶעדָא
 םִימ עק ןּפמַאּפ רָערֶא ,םִילָאסַאפ טיט ךָעלגַײמ רֶעֹרֶא ,טשרָאּב ןעגוב
 הַעג ,ץטַאט, :רימ ּוצ ןוהמ גָאזַא ןּוא ,ןהָאמ .טִימ- םִיצקש רֶעדֶא ,זָעק
 שציז טא !ןּוגנ רֶעטסֶעּב רעד יװ ,ןָעווֲעג סֶע ךָאר זיִא --- "! ךיז שַאװ
 םוצ ןַעגנַאלרָעד ןַעשנָעמ ַײװצ .,,זוּבלמ:תּבַא ַיװ ,ן'רּוצהדּפ רהיֵא טַימ יז
 ּוליפַא ןָערַײרסיוא סֶע לָאז יז ?עקלײב ןּוא , רֶעלעט יד טִימ ןַעּפַאלק ,שיט
 ַײז רַאפ ןיוש טדַער ,םָע טסַײה רּוצהדּפ ,רֶע ,רהיֵא טהָע !םרָאװַא
 ְךיִא ּבָאה ,ּבָעל ךיא טניז !ּוצ טשינ םהיא ךִיז טכַאמ ליֹומ סָאד ,ןעדַײּב
 ַערי ולּפ ןּוא ןָעלּפַאלּפ ןָעּבָאה בעיל יֹוזַא לָאז ׁשנֲעמַא ,ןהָעוָעג טשונ
 שטינּבירד ןַעכַאל השעמ תעשּב ןּוא ,סָאװ טסַײװ רהָאי ץרַאװש רָעד
 טגָאוָעג ןַײלַא :זנוא ַײּב ןעפּורָעגנָא טֹרָעװ סָאד ,לֵירֲעטכֶעלֶעג ןַײלק ַא טִימ
 םַײּב ןױשרַאּפ ןייֵא ךָאנ םצִיז ַײרד זניא ץּוחַא ,. ,טכַאלעג .ןַײלַא ,המכהַא
 סָאװ ןּוא זיִא רֶע רֶעװ ,טשִינ םַײװ ְךיִא ,ןַעקַאּב ָעטיֹור טימ שפנ ַא ,טִיט
 ,רָענַײלק ןַײק טשינ ןַײז רֶע ףרַאד ,ּסיֹוא םוַײװ , רָע'לכַא'נַא רָאנ ,זיִא רֶע
 ,טכַאלָעג ןּוא טרָערָעג טָאה רּוצהרּפ רֶעד סָאװ ,טַײצ עצנַאנ ייִד םּורָאװ
 השלש ;ןָעּבַירשֶעג טהָעטש קרּפ ןיִא יװ ,ןָעקַאּב יר ןיִא טקַאּפֶעג רֶע טָאה
 רֶענַעי ןוא ןָעסֶענָעג טָאה רָעד .,.ַײרד רַאּכ ןֶעסֶענֶעִנ טָאה רֶע -- ּולכאש
 רַימ ן,-ירק סָאװ ,ןָעכַאז עטסוּפ ץכלֶעזַא םִיּפָע ץלַא ןּוא ,טרֶערַעג טָאה
 ינלָערּוא ,ָעיִנָעלװַארּפ יקסנרֶעּבּוג , דַאירדָאט :האּפ ַעקנַיל רֶעֹד ןיִא טשִינ
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 . לארשי-ץרא ןויק טרהָאפ הוכינ
 ןמבאגנעצ=------תיינשייבש קעניע נ ריי =

 .עטניִא ךימ טָאה גנַירצלַא ןּופ .. . ָעינָאּפַאי ,עװטסַײשטַאנזַאק , טסָאמָאדָעװ
 טרהָעקֲעגנָא ךימ ְךיִא ּבָאה ָעיִנָאּפַאי טימ לַײװ ,ָעינָאּפַאי ןייֵא רּונ טדזסֶער
 עג ררֲעּב ןַענַעו ,ךָאד רהיִא טסַײװ ,חמחלמ תעשּב .ןּתוחמ לָעְקִיטש ַא
 :ַארמעג ןעמ טָאה ,טכִיל טימ טכּושג ַײז טָאה עמ ,לֹודג תֹובישחּב ןֶערָאװ
 ,קיממ םוצ לֵידרָעפ ןַײמ ןָעמּונֲעג טָאה עמ ןּוא ְךיֹוא רַימ ּוצ אטּתסמ פ

 טָאה עמ ןּוא רֶעהַאןהַא ןּוהטָעג ּבַײרט ַא ,ןַישרַא ןייֵא טימ ןֶעטּפָאמעגסיו
 'ךיִא , :ךיִא גָאז ,טנָאָעג ַײװ ךיִא ּבָאה .טְעלִיּב ןֶעסַײװ ַא ןֶעּבֲענֶעג 0

 יװ ,החרמ רֶעייֵא טסָיזמּוא זיִא'ס זַא , ְךיִא גָאז , רֶעהְירפ טסּואוװעג ּבָאה
 טהָעג ררֶעֹפ ם'היבט טטִינ -- וּתמהּב טפנ קידצ עדוי : טהָעטִש קוסּפ ןיִא
 םכילע-םולש :נַאּפ ,טשינ לָעּביִארֶעפ ןַײק טָאה רָאנ , . . "המחלמ ףיוא
 ןעגָאלשבָארַא הלילח יֹזַא ןָאק ןוא ןרֶעדנַא ןטימ סנייֵא ךייַא ׁשֵיֹמ ְךיִא
 ןהָעג רֶעסֶעַּב רִיטָאל -- ּוננינעל רֹוזחנ ,רהיִא טגָאז יװ ,ףַאילש ם'נופ יז
 .הׂשעמה רקיֵע םּוט

 ןּוא ןָעקנּורמעגסיֹוא ןַײפ ץנַאג ,םִע טסַײה ,רָימ ןָעּבָאה ,רּוציִקּב
 ןענַאטשָענּפיֹוא ןיִא ןַעמ זַא ןּוא ,ןֶעטְאּבִעג טָאה טָאנ יװ ױזַא קבר
 ןּוא רנַאה רֶעד רֶעטנּוא ,סַע טסַײה רֹוצהדּפ ,ךימ רֶע טמהָענ ,שיט ם'נופ
 --ףלמה ריּכ טצּוּפעגּפױא ,ןַײרַא טָענַיּבַאק רֶעדנוזֲעּב ַא ןיִא ןַײרַא ךימ טרהִיּפ
 ן'פיוא ןַעטַאמרַאה טִימ ןּוא דנַעװ יד ףיֹוא ןָעזיּפׁש טימ ןּוא ןֶעסקִיּב טִימ
 ןּוא ,רעטּוּפ יװ ךַײװ ,ןַאװיד ןימ ַא ןיִא קֵעװַא ךימ טצֶעז ןּוא , שימ
 ַעגירנֲעקֶעמש ָעּבָארג ָץסיֹורג ַײװצ עקשוּפ רֶענֶעדלָאג ַא ןּופ סיֹורַא טמהָענ
 ךיז טצֶעז ןּוא ,רָימ ָערֶעדנַא יד , ךיז ָץנייֵא  ,טרָעכיֹורַעּפ ןּוא  ןָערַאגַיצ
 טסַײװ, : יֹוזַא רימ ּוצ טכַאמ ןּוא םִיּפ יד םיֹוא טהִיצ ,רִימ ןֶעגֲעקַא קֶעװַא
 -- רימ ְךיִא רֶעלק --- ַאהַא, "? ךייַא ךָאנ טְקִשָעג ּבָאה ְךיִא סָאװ ,רהיִא
 ,"הָעצַײרד ןּוא ןהָעצכַא חּכמ ןיהט סָעּומש ַא אמּתסמ רֶע לָיװ סָאד טָא
 יחא רמֹושה, : יֹוזַא םהיִא ּוצ ןָא ףומ ףּור ןּוא עטַאװַע'טּת ךימ ךַאמ ְךיִא רָאנ
 טלָאװָעג ּכָאה ְךיִא, : רַימ ּוצ רֶע טכַאמ "? ןַעפִיװ ָךיִא לָאז ןענַאװ ןּופ --- יכנא
 רימ ְךיִא טכַארט , יע בשוולס ַא, . "ןַײלַא ךייַא ןֶעגֶעוו יקַאט ְךייַא טימ ןָעדַײר
 ,?ןָעכרָאה רֶימָאל ,יתתבהמ ,סטּוג םִיּפֶע רּונ יּבַא, 1 םהיִא ּוצ ךַאמ ַא והמ ןּוא
 טּביֹוה ןּוא , םָע טסַײה רּוצהרּפ ,ןהָײצ יד ןּוּכ רֶעַײגַיצ םָעד סיֹורַא רֶע טמהָענ
 רַאנ ןַײק טשינ רוי ַא , רֶע טגָאז ,טנָעו רהיֵאע : השרד ַץצנַא- ַא טִימ ןָא רַיּמ
 ןֶעדַיר ךייא טימ לָעװ ְךיִא סָאװ ,ןעּבָאה טשִינ לֶעּבִירַאפ ןַײק טָעוו ןּוא
 , ןֶעטּפֶעׁשֶעג ץסיורג רהִיּפ ְךיִא זַא , רֶע טגָאז ,ןֶעסִיװ טפרַאד רהיֵא . ךִילטנַעּפָא
 היִא מכַארט , אי, . .."ךיִא יו ןָעטפֶעשעג עסיֹורג עכלַעזַא טרהִיפ עמ זַא ןּוא
 ףור פא ןעטימ ןיִא רָעּביִא םהיִא קַאה ְךיִא ןּוא ,"ףוט רֶע טנַײמ סָאד ,רימ
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 וסכנ הּכרמ :קרפ ןיִא תּבש ,ךיִא גָאז ,טגָאז ארטנ יד יו, :םהיִא ּוצ ןָא
 .םנָע *1 ארנ רֶעד ןופ טשפ םָעד , ךיִא גָאז , רהיִא טפַײװ ,הנאד הּברמ
 ,רֶע טנָאז ,ןָעגָאז ךייַא לָעװ ךיִא, :ךִילטנָעּפָא ץנַאנ ּבֶא רימ רֶע טרעפ
 לָאמנַײק ארטג ןַײק ,רֶע טנָאז ,ּבָאה ךיִא ,רָע טנָאז ,תמא םָעגַײר םָעד
 רָעסָאװ ,רֶע טגָאז ,טשינ וליּפַא םַײװ ְךיִא ןוא ,רֶע טגָאז , טנֶערֶעלֶעג טשִינ
 טּכַאלָעצ ןּוא ,םָע טכַײה רוצהדפ ,רִימ ּוצ רֶע טגָאז יֹזַא ."טָאה יז םינּפ ַא
 + קמעינַא טהָעטשרַעּכ רהיִא . רֶעטְכָעלֶעג ןַײלק ןַײז טימ עקשטינּבורד יז
 זָאל ָאמ ,ץראה םעינַא וַיּב ,טּפָארטשָעג ךִיד טָאה טָאג ןַא ,רימ טכַאר
 ּ! טִיטרָעד ןָעטהִירָעּב ךָאנ ךיז וטספרַאד סָאװ , עקשִירקָאּפ ַאטַאח ןַײז שטָאח
 ינַא יקַאט ָךייֵא ּכָאה ךיִא, :םֶהיֵא ּוצ ךַאמ ןּוא רַימ ְךיִא טכַארט יֹוזַא
 הָומָאל רָאנ ,ךייש טשִינ רהיֵא טנָעז ןָעכַאז יד ּוצ זַא ,ְךיִא גָאז ,טצַאשָעג
 ְךיִא ּכָאה רָעטַײװ, :רַימ ּוצ רֶע טכַאמ */ רָעטַײװ סָאװ ,ןָערָעה ,ךיִא גָאז
 ןַײמ טִימ ןָעטְפַעׁשֶעג ץנַײמ ּוצ וַא ,ןָעגָאז ,רֶע טגָאז ,םלָאװָעג ךייַא
 ,רָע םגָאז ,טשינ רָימ טסַאּפ ,ַעינָעשזָאלָאּפ ןַײמ טיט ,רֶע טגָאז ,ןָעמָאנ

 א

 רהיִא ,רָעגיכלַימ רָעד היבט ,רֶע טנָאז ,ךייַא טּפּור עמ סָאװ ,סָאד טָא
 א טנַע ַעקֶע קעּב 8 ךיִא זַא , רֶע טגָאז , ןַעםִיוװ טפרַאד

 לָאטַא ןָאק ,רָע טגָאז ,ןַײרַא ּבֹוטש ןיִא רָימ ּוצ ןּוא ,רֶע טגָאז , רָאט
 םָעשט , ךיוא רלַישטיֹר ַא א ןּוא .,װָאקַאילָאּפ ַא  ,יקסדָארּב ַא ןָעמוק
 ,םָע טסַײה רּוצהדּפ ,רַימ ּוצ רֶע טכַאמ יֹוזַא ., ,"? טִימּוׁש ָעיִנ טרָאשט
 :רימ טּכַארט ןוא ַץניסיל ענִידנַעצנַאלג ןַײז ףיוא קוק ןּוא ץַיז ְךיִא ןּוא
 ןּוא רָאטַאנרֶעּבּוג ן'טיט ענשטַיל ךַיז טסנַעק ּוד זַא ,ןַײז רהָעז ןָאק םָענ
 ןָערַײר רָאנ ,ןַײרַא ּביטש ןיִא רַיד ּוצ ןעמוק לָאמַא לָאז רלישטיור זַא
 םהיֵא ּוצ ןָא ףימ ףּור ְךיִא ןיא , , ,"םיכלּכּבש בלּכ ַא יװ ,ּוטסדֶער
 ,ּוצרָעד ןַעמ טּוהמ ,ךיִא גָאז , עשז:סָאװ, :סּורררָעַפ טימ לָעטִיּב ַא ןיֹוׁש
 רמיֵא טנַײמ *? רלְיִשטיֹור לָאמַא ְךייַא ּוצ יקַאט טמוק , ְךיִא גָאז ,רָעמָאט
 יֹוה סֶע --- רעי אלו םיּבכוד אל ? ךָאטש 'םָעד טהָעטשרָעּפ רֶע זַא ,ךָאד
 ! ןָא טשִינרָאג ךיז

 טגָאז ,ןָעּפרַאיקָעװַא טלָאז רהיִא זַא ,רֶע טגָאז ,טלָאװַענ ּבָאה ךיִא,
 ופָע טַיט , ִׁש טנָאז ,ןעמהָענרָעּפ ךַיז טפָאז ןוא ,סניבלַימ סָאד טָא ;רָ
 טגָאז ,טלַיװ רהיֵא סָאװ טיט, *1 סָאװ טַימ ,ךיִא גָאז ,ונייהד, ."שרָערנַא
 לֶעיי ךיִא א רֶעֹר ףיֹוא ןַאהרַאּפ ,רֶע טגָאז ,ןָעטפֶעשֶענ גיצנִיװ , רֶע
 ,ןָעּפרַארֶעּב טָעוװ עמ לעיפַיװ ,רלע /ג טיט ןעפלעהר ועטנּוא ,רָע טגָאז ,ךייַא
 רֶעדֶא .רָענַיכלימ רָער היבמ םיוא ןָערֶעֹו טלָאז רהיִא ,רָע טגָאז ,:ּבַא
 ,רֶע טנָאו ,רהיִא טלָאװ רָעמָאמ !סָאװ רהיִא טסַײװ ,רֶע טגָאז ,טַאש

: = 
 ,ט

 וע ּש צי
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 . לארשי-ץרא ןייק טרדאפ: היבש
 = כלה עבאמ יהיה קא תלמי עי = -

 רַיט  טקוק ןּוא ןַײרַא ןהָײצ יד ןיֵא רֶעַײגַיצ םָעד ןַײרַא א רַימ ּוצ רָע
 נָע םָאװ ? 3 . .. םענַאלנ ץניסיל יד ןווא ,ןַײרַא ןַעגױא יד ןיִא ךַײלג
 סָאװ, :טכַארטֶעג רָימ ְךיִא ּבָאה תליהּת ?גנוי ןָעּבָארג .ַאזַא ןֶעמ טרעפ
 יר ׁשּיקַא והט ,ףיֹוא ךִיד ּביֹוה ? םלֹוג רֶענֶעמַײל ַא יװ ,היבט ,ּוד טסציז-
 יַײז ַא ןהֶא לָאשַאּב -- ֹומלֹועל ךלה ן'א רוהט רֶעֹד טימ ּפַאלק ַא ּבִיג ,הזוומ-
 רָער ַײּב ןּוהטֶענ םהָענַא ףימ סָאד טָאה קרַאטש יֹזַא ,.."!רנּוְשג
 רימ טסַײה ּוד ,טסַײה סָאװ !קישטַאירדָאּפ ַא ןּופ תוז'נַא; , ,..!רֶעֹּבַעל
 !ַאקירָעמַא ןַײק ןֶערהָאפ ןּוא הסנרפ ָץ'דובּכּב ָץכִילרהָע'נַא ןָעפרַאוקעוװַא;
 היבט ףרַאד ןכּב ,רלישטיֹור ןַעמּוק לָאמַא ריד ּוצ םַעװ רָעמָאט רשאכ:

 טכָאק ץרַאה סָאד ןוא ..." ןַײרַא טלָעװ רָעד ןיִא ןְעפיול רענוכליט רֶעד
 ןופ הָאנ ךיִא ןיכ ןעגָארטעגפױא לֶעיּב א ןיא ,לַעסֶקק א יו ,ריט ןיִא;
 סָאװ, : ןֶעקלַײּב ןַײמ ףיֹוא יקַאט ,רֶהיֵא ףיֹוא טנֶערּכֶענ טָאה ךימ }  רֶעהְירפ
 טיט םרֶעגַײז טרָעדנּוה יד ןָעשִיוצ ,הּכלמּ:תּב ַא ַיװ ,ןעטרָאד ּוד טפצ;ח
 ילָאק ,ן'היבט ,ןעטַאט ןַײד ָאד טּבַײרט עמ תעשּב ,ןָעלנעיפש רנָעזיֹוט יד
 ְךיִא טכַארט ,תֹוכרֹּב יד ןַעּבָאה ָךיִא םָאל ? ןעלהייק עסַײה ףיֹוא ==
 סָאװ !רָיד ןּופ טבַאמעג רָעסֶעּב טָאה לָעדָאה רֶעטְסֶעווש ןַײד סָאװ .רַימ
 ,םעקַאילָעטכָאמש לעיפ יֹזַא טִימ בוטש ַאזַא טשִינ טָאה יז ,תמָא זיִא המָא
 ,טנעמ 8 ר רֶע זיִא ,לֵירעפֶעפ ַא ,ןַאמ ַא רֶעּבֶא יז טָאה רַאּפרֶעד ,ּוד יו
 יד זיִא רקיע רֶעצנַאג רעד ןּוא , רקפה ךִיז ַײּב זיִא ןַײלַא רֶע ירָאטַאק םָאוװ
 ןַײק טשִונ ,םָעצַײלּפ יד ףױא פָאק ַא רָע טָאה ּוצרֲעד ןוא . ,.םלעוו
 -- לַירָעפֲעפ טָאה קסיּפ ַא ןּוא , ָענוסַיל ָעגְידנֶעצנַאלג ַא טִימ לָיפֲעט:ןַעשקָאל
 רָע טינ ,קּוסּפַא טגָאז רהיֵא ןַא ,םֶהיֵא !דלָאג טימ דלָאג סֶע ךָאד זיִא
 לָעװ טָא ,רַענַײמ- קישטרַאירדָאּפ ,סיוא טרַאװ ! עשטַארפ םִיקּוסּפ ַײרד ךיַא;
 יד ןיִא רעטסניּפ ןֶערָעוװ ריד טָעװ ,קוספ ַא ןֶעקַאהנַײרַא דלַאּב רִיד ְךיִא

 :ןושלה הזּב םהיִא ּוצ ןָא ךימ ףּור ןּוא ריט ְךיִא טכַארט יֹזזַא - , ," ןֶעגיוא
 ,היִא ןוּב ,רֹוס ַא ךייַא רַאפ זיִא ארמג יד סָאװ ,ְךיִא גָאז ,אלימ,-

 רּוצהדּפ טסַײה ןּוא ץָעּפּוהֶעי ןיִא טציז דּוי ַא זַא ;לחֹומ ךייַא + , ךיִא גָאז
 ןפיא ןָענעַיל ארמג יד ,ְךיִא גָאז ,גָעמ , קַישטרַאיררָאּפ ַא ןיִא ןּוא
 ןײש ךָאד טָעװ סָאד ,ְךיִא גָאז ,קּוסּפ ןָעטסָארּפ ַא רֶעּבֶא .םְעדיֹוּב
 ,ךָאד טסַײװ רהיִא .ְךיֹוא םֶעלָעטסָאּפ ןיִא וג ַא ,ְךיִא גָאז ,ןהָלטשרָעּפ
  ימראה ןבל ףיֹוא טנָאז םלקנּוא םונרּה 2 סָאװ , ךיִא גָאז

 .. .?"אָתְליִמייֵרטְׁש ָּתָנ ְןאַכאַמ 6 אָתָריִזַהְד אָּתְבַנְזִת
 עשז:סָאװ, : רימ ּוצ טכַאמ ןּוא םרא:ינב ןיִא ןהָאהַא יו ,רָיֹמ ףיֹוא רָע טקק-

 טכַאמ יֹזַא ??ַאה ?ַאקִירָעטַא ןַײק ןֶערהָאַפֶעגּקַע וַא ײרד:ײוװצ:םנײַא רָאצ
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 םכילע-םולש 2ריסש

 ןַײק ןַעט ןָאק קֵע ןָעש'ריוח ַא ןּופ זַא ,ְךיִא גָאז ,טסַײה סָאד, *? סֶע טפַײה
 ךֵענַעְקַא , *1 סָאר רהיֵא טגָאז ,רֶע טגָאז ,סָאװ ןֶענֶעקַא, ."ןַעבַאמ טשינ לַעמַײרטש
 טכַאלּוצ ,ַאקירעמַא ןַײק ןַערהָאּפ רָימ טסַײה רהיֵא סָאװ ,ָךיִא גָאז , םָעד
 ןַײק רשּפָא זיִא ,טשִינ ַאקִירֲעמַא, :רַיט ּוצ םכַאמ ןּוא עקשטינּבירד ךִיז רֶע
 יז ױזַא . ,  "לארשי:ןירא ןַײק ןָערהָאּפ ןָערּי ָעטלַא עלַא ? לארׂשי:ץרא
 יא ןייַא יװ ,ןַײרַא רָימ סָאד זיִא יֹוזַא ,טרֶערַעגסיֹוא רימ סָאד טָאה רַע
 ,םּורק יֹוזַא טשינרָאנ סָאד ויִא רשפא ! ַאש, : ןַײרַא חֹומ ןיִא קָאיװצ רֶענרעז
 רַערייֵא םּורָאװ ?ןַאלּפ ַא יקַאט סָאד ןיִא רשפא ?טסנַײמ ּוד יװ ,היבמ
 :רַעבַײלג רשפא ןיֹוׁש ויִא ,טסָאה ּוד יװ ,רָעדניק ןּופ תהנ ַאוַא ןֶעּבָאה
 ּור טסָאה ןַעמָעװ ןּוא ןייֵא ָאד ּוד טסלעטש םָאװ !המהּב ?לארׂשי:ץרא
 ןוא ,ררָע רָעד ןיִא אלימּב ןיֹוש ךָאד טגעיל םולשה וילע ַערלָאג ןַײר ? ָאד
 ןיִא ןָעלייֵא ןַײנ טשינ ער טסנעיל ,ןַײז לָאז טרֶערָענסיֹוא טשִינ ,ןַײלַא ּוד
 רעד ףיֹוא ךיז ןַעשטּכָאט ּוצ רּועש רָעד ויִא ןענַאװ זַיֹּב ?דרָע רֶעד
 יףימ זַא , םכילע:םולש נַאּפ ,ןָעמַיֹוו רֶהיֵא טפרַאד בֹנַא ןּוא ,, ,"?טלֶעוו
 ןַײז ןַעוועג ןלעּב ַא טלָאװ ְךיִא } לארשי:ץרא ןַײק ,ןַיהַא טנַאל ןיֹוש טהִוצ
 ּוקנָא ,רבק ם'לחר רָעטּומ רֶעד ,הלּפכמה תרעט ,יברעמ להוּכ רָעד ַײּב
 םותיּפ ,ףּוס:םי םָעד , יניס גרַאּב םָעד ,ןררי םָעד ןָעגיֹוא ץנַײמ טִימ ןָעק
 ענַײמ ןּוא ,ןַעכַאז ָעכלֲעוַא המֹודכו ,סיֹוא ןַעהֲעז ַײז יו ,ססמער טִימ
 יװ ,ןענּכ דנַאל ןָעטשטנֶעּכֶעַנ ם'ניִא ,ןִיהַא קעװַא ךימ ןָעגָארמ תֹובשחמ
 רּוצהרּפ ,רֶעּביִא רייט רע טגָאלש ,שברּו בלח תבו ץְרֹא ,רֹהיִא טגָאז
 ; רָומ ּוצ ןֶא ךו םפור ןוא ןָעטִימ ןיא עַאס תונֹויער ענַײמ , סֶע טסַײה
 ימהצ:םנײַא + ןָעטכַארש א יֹזַא ,רֶע טנָאז ,ָאר ןַעמ ףרַאד סָאװ 11
 ,ַײרד:ַײװצ:סניַא גנַידצלַא םשֹה ְךּורּב זיִא ,ְךיִא גָאז ,ךייַא ַײּב, ,,,"ַײרד
 ַײּב ןּוא --"אָקְסאַרְמ אָהְו אָרְבִנ אָ. :ךיִא גָאז ,טגָאז ארמג יד יװ
 גָאז ,ךיו ןעביוהפיוא .םּורָאװ תוינשמ לָעק סי ּברַאהַא סָאד זיִא , ְךיִא גָאז ,רָימ
 .יי 'םָאװ טימ ןָעּבָאה ,ךיִא גָאז ,ןָעמ ףרַאד , לארשי:ץרא ןַײק ןָערהָאפ ןּוא ,ךיִא
 טהָעג ,ףיֹוא טהָעטׁש , לירֲעטכֶעלֶע ןנ ןַײלק ןַײז טימ עקשטנּבירר ךִיז רֶע טכַאלָעצ
 :םַײט ַא ןֶעמרָאד ןּופ םיֹורַא טטהָענ ןּוא ליטסֶעק שיט ַא ףיֹוא טעמע שיט םּוצ ּוצ
 ןיא ,עּבטמ ָענָעש ַא ,ןָעטכַאד ךייַא ךִיז לָאז ,תהַאּו תחַא ּבָא רימ טלהָעצ ןּוא רֶעט
 -- רִיּפאּפ לָעםִיּב סָאר ףיֹונֲעצ םהָענ ןּוא ןֶעּפ רָעד ףיֹוא ליֹופ טשִינ אקוד ןיּב ךיִא
 םהיִא לַיװ ןּוא ,ָענֶעׁשֶעְק ןיִא טַײװ:טָעה ּבָארַא םִע זָאל ןּוא -- רֹלֲעג ןּופ חּכ רעד
 םּורַא ןרֶעּפטנֶערֶעַּפ לָאז סָאװ ,שרדמ ַא טיט םיקוספ רָאּפ ַא שטָאח ןֶעגָאז
 םָאר טָא, : רָימ ּוצ טכַאמ ןּוא רֶעטָאק םָעד יװ ךימ רֶע טרָעה ,םּורַא ןּוא
 רהיִא ןַא ןּוא ,םָאק ן'רֶעּביִא ןיהַא וַיּב גּונָעג רֶע טנָאז ,ןַײז ךייַא טָעו
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 . לארטי-ןירא ןייַק טרהָאפ היבט

 רהיִא טלָאז ,דלַעג ןָעּפרַאד טָעװ ןוא טרָא ץ'פיֹוא ,רֶע טגָאז , ןעמוק םָעו
 רלַאּב ַײרדַײװצ=סנײֵא ְךייֵא ןַעט טָעװ ,ףעירּבַא ,רֶע טגָאז ,ןָעּבַײרש
 טגָאז ,ןָערהָאפ ןָענֶעו לָאמַאכָאנ ךייַא ןַענרָאטרַעד ןּוא - דלָעג ןֶעקִישסיֹורַא
 םִיּפָע ,רֶע טגָאז ,ךָאד טנָעו רהיִא םּורָאװ ,ךָאד ןַעמ טרָאּפשרָעּפ ,רָע
 , רָיט ּוצ רֶע טכַאמ יֹזַא טֶא . , ."טסָעווָאס םִימ ןוא רשי טימ דװַא
 ,רָעטבעלעג ןַײלק ןַײז טימ עקשטינּבירד ךִיז טכַאלעצ ןוא ,םַע טסַײה רוצהרּפ
 ףרּוד רַימ טראפ סֶע ןוא ,ןַײרַא םָעקשיק יד ןיִא ךַײלג טכירק ּסָאוז
 סָאד ןּוהטֶענ ץַימש ַא םֶהיֵא ּוד טסלָאװ רָעמָאט, :ּפָאק ןיִא הבשחמ ַא
 ץהיבט זַא ,קיסּפ םָעֹד טלהֶעצרָעד םהיַא ןּוא ןַײרַא םינּפ ןיִא קִירּוצ דלָעג
 רשי ןּופ טשִינ ןַעמ טסָעּומש ן'היבט טִימ ןּוא דֹלֲעג רַאפ טשִינ ןַעמ טפיזק-
 ,ןֶערַײר ּוצ ףֹוא לױמ ַא ןַעפַע ְךיִא רֶעדייֵא דָאנ ,. . *? טסֶעווָאס ןּופ ןוא;
 :נָעשּוד, :רהיֵא ּוצ טכַאמ ןּוא ןָעקלַײּב ןַײרַא טפּור ןּוא גנולק ַא רָע םוהט-
 טפיקרעפ רֶע ,קָעװַא זנּוא ךָאד טפרַאװ רָעטָאפ ןַײד ? טסַײװ ּוד ,עק
 :ץרא ןַײק ַײרד:ַײװצ:סנייֵא םיֹורַא טרהָאּפ ןּוא ,טָאה רֶע סָאװ ,ץלַא םיוא
 ט'םֹולחעג רָימ ךיז טָאה סָאװ --- עדֹוי יניאו יּתמלח םולח, .,."לאדשי
 קיק ןּוא רַיט ְךיִא טכַארט יֹוזַא ,.."!טּכאנ יד ןּוא טכַאנ עני
 .ןַעמִירקרָעפ ּוליפַא םָע ךַיז לָאז יז ,ןעגָאז טלָאז רהִיא ,ןעקלַײּב ןַײמ ףיֹוא
 ףיֹוא םהיִא ןופ טקוק ,םינּפ ןיִא טּולּב ןַעּפָארט ןַײק םיֹוּכ ַא יו טהָעמש
 רהיֵא ףיֹוא ,ְךיִא !טרָאװ גַיצניֵא ןַײק ןּוא ,םהיֵא ףיֹוא רָימ ןיפ ,רֶיט
 ןיִא יװ ,ָעדַײּב ָעֹלַא ,םִע טסַײה ,רַימ ןַעגַײװש ,ְךיֹוא גַײװש + , גידנעקוק
 ןֹושל סָאד ןַעמינָעגּבָא ונּוא טָאה םִע -- ינושל קּברּה : טהֲעטש םילהּת
 . רַאשטַא ןּופ יװ ,רימ ןָעפָאלק ןעפַײלש יד ,רימ ךיז טהָערד ּפָאק רעד
 םָענעש םינופ זיִא סָאד ,םינּפַא ,רָימ ְךיִא טכַארט  ,ןַײז םָע לָאז סָאװ ןּופ
 רָעּבֶא ךָאד טרָעכיֹור טָא ? ןֶערעכיֹור ןֶעּכֶענֶעג רָימ טָאה רֶע סָאװ , רֶעַײגָיצ
 טכַאמ ליֹומ סָאד ,טרָער ןּוא טרָעּכיֹור רֶע ! סַע טסַײה רּוצהּפ ,ְךִיֹוא רָע
 םּולג םָע ,םהיִא ךיז ןַעּפעלק ךֶעלניֹוא יד שטָאה ,ּוצ טשינ רָאג םֶהיִא ךיז
 טגָאז ,רהיִא טפרַאד ןֶערהָאּפ, .לעמִירד ַא ןַעּפַאה ,םיֹוא טזַײװ ,םהיִא ךיז
 ןופ ןּוא ,רָעירּוק ץטִימ ,רֶע טגָאז ,םָעדֶא ןַײק ןֶענַאד ןּופ ,.רימ ּוצ רָע
 וזיִא ,רֶע טנָאז ,םי ץטימ ןֶעֹרהָאּפ ןיא ,ָץפַאי וֵיּב ׁשֹוַא םי ן'טִימ סֶעדָא:
 יד ןָא ףַיז ןעּביֹוה רֶעטעּפש , רַע טגָאז ,םּורָאװ ,טציֵא רּונ טַײצ עטסֶעּב יד

 רַע טגָאז יֹוַא *., .טִימ טִימ טִימ סָערֲעּב יד טימ ןֶעַײנש יד טַימ ןָעמדנַוו
 ,ןעּפָאלש ליװ סָאװ רֶעניֵא יו ױזַא ,ןיֹוׁש םֶהיֵא ךִיז טרעטנָאלּפ גנוצ יד א

 3 ,טגָאז ,ןַײז טֶעֹוװ רהיֵא זַא ןּוא, : רָעטַײװ ןָעּפָאלק ּוצ ףיֹוא טשִינ טרָעה רֶע רֶא

 ןַעסיוװ ּוצ ןֶעּבֲעג , רָע טגָאז ,זנּוא רהיִא טלָאז ,העיסנ רָעד ּוצ גוטרַאפ 5
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 ע?םול

 יףיז ףייא טיט לַאקָאװ םּוצ ַעדַײּב ,רֶע טגָאז ,ןַעדהָאפּכיורַא רימ ןָעלֶעגו
 ,םיֹוא רֶע טָאל יװַא "1 ןהָעז ןיֹוׁש ךִיז רַימ ןַענָאק ןָעוו םּורָאװ ,ןָענֶעגֶעזּב
 ןּוא ףיוא:טהָעטש ,ןייָעג ןַעסױרנַא טִימ ,רֹבּכ רָעייֵא רָעּביִא טָעֹּכ ךיִא
 טנָאז ,טכָעװ ,ַעקנעשוד, :םָע טסַײה ןֶעקלַײּב ּוצ ,רהיֵא ּוצ ןָא ךַיז טפּור
 ךַענעלײצ ףױ ןהָעג ,רֶע טגָאז ,לָעװ ְךיִא -ןוא , לָעיב ַא ָאר ןָעצִיז ,רע
 ןיב ךיא יװ ,טנָאַװג טשונ סבַײלג ַאוַא לָאטנַײק ךָאנ טסָאה, ,ַלַײװ א
 :םיֹוא ץרַאה רֶעטְיּכ ןַײמ ןַעמָעוו וצ ןָעכָאה שטָאח ְךיִא לֶעװ דנוצַא ! די צ
 ןַײמ ּוצ םהָענַא ןָעּכָעג ךימ לָיװ ןּוא רימ ְךיִא טכַארט ױזַא .*ןָעזָאלוצ
 ַײּב טלֲעמַאוָענפיֹונַעצ ךיז טָאה סָאװ , גנידצלַא ן'רמול'סיֹוא רהיִא ,ןֶעקלַײּב
 רָימ ּוצ לַאְּפ ַא טוהט יז זַא טשרֶע , ;הר ןֶעצנַאג םָעד רַאפ רימ
 יֹזַא יװ רָעּכֶא ,ןַענַײװ ּוצ ןָא טּביֹוה ןיא ,סִע טסַײה ץקלַײּב ,זלַאה ץ'פיוא
 .ןַערָעװ ַײז ןֶָעלַאז טכַארָעג טשִינ ,רָעטכָעט ַץנַײט ? ןָענַײװ רהָיַא טנַײט

 = יש ן'הירּב ןּוא וי ַײז 1 רָעהִירפ :עבט ַאזַא ָעלַא ןֶעּבָאה -
 =לַע ןַײט ,לשמל ,טמהָענ טָא .ָעְנָעוָערֶעּבַא יו , ןַעמ טנַײװ --- םִיּפָע ּוצ
 :םלעוו יד .טנֶעלֶעגניַ יז טָאה גרַאק 7 טסַײה לָערָאה , רֶעטכָאמ ָערֶעמ
 ךעטבירבָא ןֶערהֶאּפקַעװַא טפרַאדָעּב טָאה יז תעשּב , טונימ רֶעטצֶעל רעד ןיִא
 ,ךיִא םײװ רָאנ ? תונירמ לא יד יא לִירָעְפֲעַפ רהיִא טִימ תולג
 !ָץּבּורה יר ןָעצַײה רהיֵא ַײּב ףרַאד ָענֶעי ! ןוימד ַא'ס

 :רהיִא יװ ,ןַײלַא ָךיִא , תמא א םָעד ןֶעגָאז ךייַא לָעװ ְךיִא
 ןֶענַײװ םּונ ,ןֶערהָערט ןּופ שנָעמ ןַײק טשינ ןִיּב ,לָעסִיּב ַא ןיוש ךימ טנֶעַק
 ּיַא םולשה וילע ָץרלָאג ןַײט תעשּב ,לָאט ןייֵא רּוּנ טנַײװָעג ךיִא ּבָאה
 קַאמשַעג ץנַאג ךַימ ךיִא ּבָאה לָאמ ןייֵא ךָאנ ןּוא ,ררֶע רֶעֹד ףיוא ןָעגֶעלַעג
 ןּוא לֵירֲעפֲעפ רהיִא ּוצ ןֶערהָאפָעגקֶעװַא זיִא לָערָאה תעשּב ,טנַײװענסױא
 םימ ןַײלַא רֶענייֵא ,רַאנ רָעסיֹורג ַא יװ ,לַאזקָאװ ן'פיֹוא ןעּבולּבעג ןִיּב ְךיִא
 ךיא םָאװ  ,ןַעּפָארטעג ךִיז טָאה לָאמ רָאּפ ַא םִיּפֶע א ןּוא ,לָיררָעּפ ןַײמ
 קנָערָעג רֶעטַײװ ןּוא ,טרָעמחַאיָעצ ,רהיֵא טנָאז ײװ ,לֶעסִיּב ַא ךימ ּבָאה
 טימ עקלַײּב רָאנ .ןָענַײװ ןּופ עבט ַא ןֶעּבָאה לָאז ְךיִא ,טשינ םִיּפָע ְךיִא
 ְךיִא זַא ,המשנ רֶעד ַײּב טמָעלקרָעפ יֹוזַא ךימ ןָעּגָאה ןֶערהָערט ָערהיִא
 .ַאהְלנ טשינ ןיֹוׁש ּבָאה ְךיִא ןּוא ,ןָעמלַאהנייַא טנָאקַעג טשִינ ךימ ּבָאה
 -עֹּכ רימ טימ .טרָאװ םּורק ַא ןָעגָאז רהיִא לָאז ְךיִא ּוליפַא ץרַאה סָאד
 ךלַאּב ּבָאה ְךיִא .היבט םַײה ְךיִא .ןֶעדַײר טשינ ףס ןַײק ןָעמ ףרַאד

 'ףיו יֹוַא טַאלג ןֶעװֲעג טשִינ זיִא סָאד .ןָערהָערְּפ ָערהיִא ןֶענַאטשרֶע
 ןופ ןֶערהֲעַרט ,ךימ רהיִא טהָעטשרָעּפ ,ןָעֹוֶעג ןֶענַעו םָאד + ןערהטרמ

 .י.ןעֶמאַטַא ןעֶגְלאַפ טְשיִנְּב ְהיֶנָפְל יִתאָטְחַׁש אָטָח לַע
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 . לארׂשי-ןץהא ןייק טרהָאפ זיבפ

 ןּוא הטרֶעװ זיִא יז יװ ,ןַײז דּבכמ יז לָאז ְךיִא סָאװ ,םָעד טַאטשֹנַא ןיא
 :םיֹוא ןֶעמּונָעג רָאנ ְךיִא ּכָאה ,ן'רּוצהדּפ רהיֵא ףיֹוא יתמח לּכ ןָעסְוגפיֹוא
 היבט יו ,לשמ ַאזַא טָימ ןּוא .לשמ ַאוַא טִימ ץרַאה סָאד רהיִא ןֶעדַײר
 :רימ ּוצ טכַאמ ןּוא ,סֶע טסַײה עקלַײב ,םיֹוא ךימ ױ טרעה ., ןָאק
 ,םָענַײק וצ ּכָאה ךיִא .ְךיִא ןַײװ ,יז טנָאז ,סָאד טשִינ ,ץטַאט ,ןַײנ;
 = רהָאפ ּוד סָאװ ,יז טגָאז ,םָאד םָא רָאנ ,טשינ תֹונעט ןַײק ,ז טגָאז
 טש:נרָאג ּוצֹרֲער ,יז טגָאז ,ןָאק ְךיִא ןּוא רימ רֶעּביִא ,יז טנָאז ,קֶעװַא
 ,ְךיִא גָאז ,הָענ ,ןיוש הָענ; .'ףימ טָארּב ,ז טגָאז ,םָאד טָא ,ןעפלעה
 רָימ זַא ,ךיִא גָאז , ןעסֶענרֶעַפ טסָאה ,דניק ַא יװ ,ךיִא גָאז ,טסדָער ּוד
 ַײּב ,ךיִא גָאז ,ךָאנ ויִא ץטַאט ןַײד זַא ןּוא טָאג ןעסיֹורנ ַא ךָאנ ןָעּבָאה
 -ברור ךיז עילָאד ַא טלעיּפש ,ְךיִא גָאז ,ןַעטַאט ןַײר ַײּב . םישּוח ָעֹלַא
 ,ףיִא גָאז ,קּוסּפ ןיִא ַיװ ,קירּוצ ןַעמּוק ןּוא לארשי:ץרא ןַײק ןָערהָאּפ
 ךיִא דַײר יֹזַא ,,,"דַאוַאנ יִא ַאדּוט --- ּונחיו ּועסיי, : ןֶעּבִירׁשֶעג טהָעמש
 היבט, : רַימ ְךיִא טכַארט ךיז ַײּב גַינַײװניִא ןּוא ץרַאה סָאד םִיֹוא רהיֵא
 םיֹוא - סולשה ויִלֲע זיִא ,לארשי:ץ'רא ןַײק קָעװַא ּוד טסרהָאֿפ ! טסגַײל ּוד
 טכַאמ ,ןעקנַאדעג ענַײמ ןָעפערט טלָאװ יז יװ טקנוּפ ןּוא ,, ,*! היבט
 ןַײלק ַא ןעמ טסַײרט יֹוַא טא ,ץטַאט ,יז טנָאז ,ןַײנ, :יֹוזַא רָיט ּוצ יז
 רנֲעה יר ןיִא לִיכֶעלעֶיּפש ַא יי יז טגָאז ,םָעד טיג ץמ ;דניּק
 ַעלֶענעֶיצ ַא ןּופ השעמ ענעש ַא ,יז טגָאז ,םָעד טלהָעצרַעד עמ ןּוא ןַײרַא

 ,ךיִא לָעװ ,השעמַא ןֶעלהָעצרֶעד ָאי ןױש ,ז טגָאז ,ּביֹוא .. .ץסַײװַא
 פָעװ ָךיִא םָאװ ,השעמ יד רָאנ .רָיֹמ וּד טשִינ ,ןעלהָעצרֶעד רֶיד ,יז םנָאז
 ."ןַעש יװ , גירָעיורמ רֵהָעמ זיִא ,עץטַאט , ןעלהָעצרָעד רַיד

 רָעטכָעט ם'היבט ;סֶע טסַײה ָעקלַײּב ,רימ ּוצ ז טכַאט יֹוַא טָא
 ,ןושל?הנעמ ַא קָעװַא רַימ יי יז ןּוא טמהָענ יז ןּוא ,טַאלג טשינ ןָעדַײד
 רָעד טֶא ױזַא יו ,טכַאנ ןייֵא רנָעזױט ןּופ השעמ ַא רֶעדֶא , הלינט ץצנַאג א
 ץטַאס ןּופ ןעסקאזועגסיוא ; ֶע ערָאװֶעג סיורג ןַײלק ןּוּפ זיִא רֶערהיִא רּוצהדּכ
 ףיֹוא ןָעגָאלשֶענפֹורַא לבש םָענָעגיַא ןַײז טימ ןַײלַא ךִיז ,דַארג ןעטסגירעדַינ

 םהיֵא ּוצ זַא ,ּוצרָעד ןֶעכַײרגרָעד רֶע לָיװ טציִא ןּוא ,הגרדמ רָעמסכֶעה רַע
 טִימ טפרַאװ ,תֹובדנ טִימ רֶע טיש א ןעטוק לָאז ןַײרַא ביטש יא
 ךָאנ ףרַאד עמ ,גוצנַיװ ךָאנ זיִא ןַײלַא ֹלָענ יװ יֹוזַא רָאנ . רֶעדנַעזיומ
 :עֹּב וצ ,םָע טסַײה רוצהרּפ ,טלֶעוו יד ןייֵא רֶע טנעל ,ְךיֹוא סוחי ןֶעּבָאה
 ןופ טמַאטש רֶע זַא ךיז טמהִירֲעּב ,רָעוו יּבַא ןַײק טשִינ זיִא רֶע זַא ,ןעוַײװ
 -רָאּפ רֶעטמהִירעּב ַא ןֶעווָעג ךיֹוא זיִא עטַאט ןַײז זַא ,ס'רּוצהדּפ ץסיֹורג יד
 נַא ,םַײװ ְךיִא זַא ,טוג ץנַאג טסַײװ רֶע ,יז טגָאז , שטָאח, --- קושפַאיר

=- 181 -- 



 זַא ,ןָעמעלַא רֶע טלהָעצרָעד ,יז טגָאז .טנַײה } רמוילּכ ַא ןֶעווַעג זיִא רֶע
 טנַײמ ,ךיִא גָאז ,ןַעמָעוו, . . ."קישטנָאילימ ַא ןֶעווָעג זיִא עטַאט םיּכַײװ ןַײז

 ּוצ לָאמַא ןָלּוֵענ טרֶעׁשֲעּב ,ךיִא גָאז ,רימ זיִא רשפא ?ךימ !סָאד רֶע
 ,ּור טסַײװ סָאװ, ,"ןַעמּוקּכָא טִימרָעד ְךיִא לָאז .,ְךיִא גָאז ,ןָענָאילִימ ןֶעּבָאה
 ךימ טלַעטש רֶע זַא ,םינּפ ןַײמ רימ טמַאלּפ סֶע יו ,רַימ יז טגָאז ,ָץטַאט
 -םיֹורג על ַעצרעד ןָא ַײז טּבױה ןּוא ָעטנַאקֶעּכ ץנַײז רַאפ ,יז טגָאז ,רָאפ
 ,החּפשמ עצנַאג ןַײט ןּופ ןּוא סרָעטֶעפ ענַײמ ןּופ ןּוא ןָעטַאט ןַײמ ןּופ טַײק
 זּומ 0 ןּוא ,ןָעגיולּפָעג טשינ ,ןְעגיֹוטׁשענ טשִינ סָאװ ,ןעכַאז עבלָעזַא
 ,ויִא רָע םורָאװ ,גַײװש ַא ןַעכַאמ ןּוא ןֶערֶעהסיֹוא גנירצלַא ., יז טגָאז , סָאר
 טסַײה ,ְךיִא גָאז ,רָיד ַײּכ , .'קינוירּפַאק רָעסױורג ַא ןֶעכַאז יד ףיוא ,יז טגָאז
 טּושּפ ןַעּפּורָעגנָא סָאד טרָעװ , ְךיִא גָאז ,זנּוא ַײּב ןּוא ,קינזירּפַאק ַא םָאד
 עטַאט ,יז טנָאז , ןַײנ, ."קינ'השעייהמ ַא רֶעַדֶא ,ךיִא .גָאז ,קינ'הּפכנ ַא
 ; טסנַײמ ּוד יו , רֶעמכַעלש ַאזַא טשינרָאג ויִא רֶע , טשִינ םהיִא טסנֶעק ּוד
 0 6 סא ןוא יֹזַא רֶע זיִא טּונימ ַא סָאװ ,שנָעמ ַא רונ זיִא דע
 םהיֵא , רנַאה עטַײרּב ַא ןּוא ץרַאה םּוגַא ,יז טגָאז ,טָאה רֶע .ׁשרֶעדנַא
 עטונ יד טפערט עמ יּכַא ןּוא ,םינּפ םּורקַא ,יז טגָאז ,טכַאמ עמ זַא

 ןּופ ,ז טגָאז ,טפָעּומש רָע ןּוא ,המשנ יד ןָעּכֶענקֶעװַא רע טָעװ ,םוני
 ,יז טגָאז ,טסנַײמ ּוד !לָעמַיה ם'נופ לְירָעלֶעט סָאד זיִא -- ןֶענָעווטֶענַײמ
 ַײב ָךיִא ּבָאה טָא ? טשִינ הטילש םוש ןַײק ראג ןיֹׁש םהיִא ףיֹוא ּבָאה ףיִא
 יד ןּופ ןַאמ רהיֵא טַימ ןָעלדָאה ןֶעווָעטַארסיֹורַא שלעופעג גנַאל טשִינ םהיִא
 ָךד טָעװ רֶע זַא ,ןָערָאװשָענ ,ַיז טגָאז ,רָימ טָאה רֶע .סֶעיִנרָעּבּוג עטַײװ
 = ןָעלָאז ַײז זַא , יאנּת ןייֵא טַימ רָאנ ,רֶעדנֶעזיֹוט .ךסַא ןעטסָאק ןֶעזָאל
 גָאז ,ָעינָאּפַאי ןַײק םִיַפָע עק ,י"עינָאּפַאי ןַײק ךַײלג קָעווַא ןעטרָאד
 הכלמ רֶעד ּוצ םרא:ןדּפ ןַײק , לשמ ,רֶעדֶא ,ָעירניִא ןַײק טשִינ סָאװַאפ
 רָעד ףיֹוא , ןָעטּפֶעׁשֶעג הֶ טָאה 6 טגָאז ,ָעינָאפַאי ןיִא לַײװ, *? אבש
 , בָא טסָאק םֶהיֵא סָאװ ;ָעטְפָעשֶעג רֶע טָאה ,וז טגָאז ,טלָעװ רֶעצנַאג
 :ַענ ,יז טגָאז ,ָץלַא רימ ןעטלָאװ , ןַײלַא ןעשֶעּפָעד רָאנ גָאט ַא ,ז טגָאז
 טנָאז ,םיֹורַא רַימ טמוק סָאװ רָאנ ,ןֶעּבָעל ּוצ רהָאי 'בלאה ַא ףיֹוא טַאה
 גָאו ,ןָעגָאז רימ ַיװ ,םיֹוא טמיק םֶָע ..."?ךיִא טשִינ ןִיּב ךיא זַא ,ז

 םַיּב ּוד ,ְךיִא טשִינ ןיּב ךיִא --- יל ימ יל ינַא ןיֵא םִא :קרּפ ןיִא ,ךיִא
 ,קּוסּכַא טימ ןּוא לֵיטרֶעו ַא טִימ רהיִא ּוצ ְךיִא גָאז יֹוזַא טָא ,. ,"וד טשונ
 ןַײמ ַיװ ,גִידנֲעהָעז , רֶעקַיטש ףיֹוא ןֶעסירֶעצ רָימ טרָעװ ץרַאה סָאד שטָאה
 ןיִא ןּוא רֹׂשֹוע ןיִא ,רהיֵא טגָאז יװ ,שצרַאװשרָעּפ ךִיּבָענ טרָעװ דניק
 .."ןּוהטָעג יֹוזַא טשונ טלָאװ ,ְךיִא גָאז ,לָערָאה רֶעטְסָעװש ןַײד, ,..דֹוּכּכ
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 יי עי



 ,:לארׂשי-ןירא ןייק טרהָאּפ היבכט

 ְךיִא, ! יֹזַא רַימ ּוצ טּכַאמ ןּוא ,םָע טסַײה עקלַײּב ,רָעּביִא ךימ יז טגָאלש
 ,עטַאט ,ךימ ּוד טסלָאז ןעלרָאה ּוצ זַא ,װ טגָאז ,טנָאזעג רייד ךָאד ּבָאה
 ,ןָעטַײצ םֹלָערָאה ןיִא ,יז טגָאז ,טּבָללַעג טָאה לָערָאה .ןעכַײלג טשינ
 , ןעטַײצ סלָערָאה ןיּפ ,,. ןַעטַײצ םעק לַײּב ןיִא טּבַעל , יז טגָאז ,עקלַײּב ןוא
 ןָענַאד ןופ יװ , יז טגָאז , טַײװ יֹוזַא יא ןעטַײצ סָעקלַײּב ןַיּב ,יז טגָאז
 ןימ ַאזַא ןּופ תולמה:שּוריּפ םִעד טהָעטשרָעּפ רֹהיֵא .,, . 'ָעיִנָאּפַאי ןַײק
 { ןושל-םוגרּת

 ןּוא ,םּונימ ױװצ ךָאנ }ינ : ,ךיז טּפַאח רהיִא ,הָעז ְךיִא ,רּוצקּב
 ןּופ םירוסי וו תֹורצ טִימ טַאז ךיז ןָעסֶעגָעגנָא , תֹוישֲעמ ץלַא ּוצ ףֹס ַא
 ופח יופחו לבא טרָאד ןופ נא גָעגסיֹורַא ְךיִא ןִיּב . , עקנַיוימ  ץכילקילג ןַײמ

 יט ַא ןַעּבָענֲעג ּבָאה ןּוא ,רָעטלַעקֶערּבעצ ַא ,רֵענֲעבָארּבַעצ ַא -- שאר
 ,ּפָאק ןַײמ טָעדַאשטרָעּפ רַימ טָאה סָאװ ,רֶעַײגַיצ  םָעד ןַײרַא ררֶע רֶעד ןיִא
 יפּכ ּוד טסלָאז ןהָעג, : םִע טפַײה רֶעַײנוצ םּוצ ,םהיֵא ּוצ ןָא ךימ ףּור ןּוא
 5! היבט בר ,ויִא ןַעמעוװ, "!ןַײרַא דרָע םנַעטַאט ןַײד יא הּורַא ,עלקה
 ָךיִא ,ּפָאק םָעד םיֹוא הָערד ְךיִא ,םעצ ענַײט רָעטנּוא לֹוק ַא ךיִא רעה
 !ןַערָעװ רֶע לָאז טפאחרָעּפ ,ןכרש רֶעד םִירּפָא , רֵע זיִאס --- קּוק ַא ּוהט
 ,רֶע טגָאװ ,סָאװ, "?ָאד רהיִא טוהט סָאװ ,ְךיִא גָאז ,דּויַא ,אּכה ךורּב,
 ."רָעדניק ץנַײמ ַײּב טסַאגױצ ,ףיִא גָאז ,ןָעווָעג "??ָאד רהיֵא םוחט
 ?ןָעכַאמ ַײז ןָעלָאז א גָא ,סָאװ, "!ַײז ןָעכַאמ ,רֶע טגָאז ,םָאוט
 ,הָלז ךיא יי, *! ןֶערָאװעג טגָאזָעג ןָעדַײּב זנּוא ףיֹוא ןָעדָאׁש רֶעַװ ץוה
 ןַימ ַא ְךָאנע *? הרוחכ ןַײמ טימ ןָעדעִירּפּוצ טכָער רהיֵא טנָעז ,רָע טגָאז
 ."םילּפּכ לֵּפּכּב ,ְךיִא גָאז ,ןַײז אלטמ ְךייַא לָאז טָאג .ָךיִא גָאז , ןֶערעֶירפּוצ
 ,ךָאנ רימ רהיִא טלָאװ רשּפֶא ,הכרּב רֶעד רַאפ ,רָע טגָאז ,ְךייִא קנַאדא,
 ןַעד טָאה רהיִא, *? הנהמ ַא ןעפיוקוצ הכרּכ רעניזָאד רַעד ּוצ ,רֶע טנָאז
 לָאז ,רֶע טנָאז ,רהָעמ טשִינ; "? תונכרש ןַײק ,ְךיִא גָאז ,ןעמּונָעג טשִינ
 ,ְךיִא גָאז ,ןָער ויִא סָאװ, ."ןַײלַא רוצהדּפ רָעייֵא יקַאט . ,ןָענָאמּרַעּפ רע
 ץרַאה טּוגַא טימ יװ ,רָע טנָאז ,גיצנוװ ֹוזַא 8 "4 ש"חר ךַילנִיצנִיוװ
 . "ןעשָארג ַא , רֶע טגָאז ,ָאטשִינ ןיֹוׂש זיָא'ס ,ּונייהד, "5 ונייהד, .ןִעּבֶענֶענ
 , רָע טנָאז .טכַאמָענ הנו ןתח; *? ןֶעמּוקעגנַיהַא ,ךיִא גָאז ,סָאד זיִא או
 טַימ ןַײז לָאזס ,ןַעּבַענ טָאג זָאל ,ךיִא גָאז ,ךייַא בוט לזמ, ."רעטכָאט ַא
 םענֶעׁש ַא, . . . "תחנ םיורג , ְךיִא גָאז ,ןַעּבעלרַעד יז ןיִא טלָאז רהיִא ,לומ
 .רָעד ,רֶע טגָאז ,ּבָאה ְךיִא 0 ַײז ןיִא ָךיִא ּבָאה ,רֶע טנָאז ,תחנ
 יר ןֶעגָאלׁשֶעג ,רֶע טנָאז .,טָע'נרהָעג  ,ןַאטַאלרַאש ַא םָעדיַא'נַא טּפַאט
 ץמַא ןַײק , רֶע טגָאז ,קָעװַא ןּוא ן עו ג ָץכִילטֶע יר ןָעמּונָענּוצ , רֶעטכָאט

 = ןאנ =



 םכילע?םולש
 א טא יי

 *? טַײװ יױװַא ןָערהָאּפ טוָאלַעג ,ְךיִא גָאז ,םהיֵא רהיֵא טָאה יאמל, ,'ַאקִיר
 ,טלָאוֲעג טָאה רהיָא, *4 ןּוהט טלָאוָעג ,רֶע טנָאז ,םהיֵא ְךיִא .ּבָאה סָאװ,
 םט ,רֶע טנָאז ,םינּפ ַא ְךייַא זיִא'ס , ,.,"קָע ן'פיֹוא על 28 .ךיא ראו
 עג םנָאוָשנ ךייֵא ףיֹוא ,ְךיִא גָאז . , יאולה, *? היבט בר ,ןַעצרַאה ן'ּפיֹוא
 ,ךייַא ּבָאה ְךיִא ןּוא ? רָאג יֹוזַא, *! בלאה שט טָאה . , םלֹוע 0 ֹונֹוּבר , ןע רָאװ

 םגָאז ,יֹוזַא רלַאּב יו ,רָיננַא דּויַא טנַעז רהיִא ןַא ,טצַאשֲעג ,רֶע טגָאז
 ןכרש םָעֹד ם'רטּפַעגּכָא ,., יעקַעּבַאט קָעמׁש ַא ךייַא עשז:טַאנ ָאט ,רֶע
 ךימ ּכָאה ןּוא םַײהַא ןֶערהָאּפּוצ ןַעמּוקַעג ְךיִא ןִיּב ,ַעקַעּבַאט קָעמׁש ַא טַימ
 . ןַערהֶאי לעיּפ יװזַא ןּופ טַײקשַי'הּבה: 2 ןַײמ ןָעפיוקרעפםיוא ןֶעמּונָעג
 סי טעיא ,ףװ טרָער עס יװ ,םָע ףױ טוהט יג יֹזַא טשִינ ,ךייַא טלָאמ
 ,דנּוָעג קיטש ַא ןָעטינָעגּוצ רימ ַײּב טָאה טַײקשירַאנ םכילטיִא טימ לָעְּפָעּט
 רימ טָאה ךַאו ָענֲעי ,םֹולשה וילע ןָעדלָאג טנהָאמָעד רימ טָאה ךַאז יד
 ריט טָאה ךַאז ןַײק רָאנ ,רֹהֶאי על ּוצ ַײז ,רָעדניק יד טנהָאמָעד
 לַיררָעּפ ןַײמ ןֶענַעקַא . םנַײמ לידרֶעּב סָאד יװ ,ףעַיט יֹוזַא טגנַאלרעד טשִינ
 םָעד טימ םָעווָערָאהְענּבָא ,שטַײטס , .. ביח םִיַפָע טלהָיפעג ךימ ךיִא ּבָאה
 :ץנ טצרַאװטרעּפ םָעניאניִא .,טָעווַעדַיּבַעג םָענייַאניִא .,ןערהָאי עי ֹוזַא
 1 ְךיִא ּבָאה ןֶעפייקרַעּפ !טפיֹוקרַעּכ ןּוא ןֶעמּונָעג םִיצולּפ ןּוא ןֶערָאװ
 נ ןָעמ ןַאק תֹולנֲע:ילעּב ןופ םורָאװ ,רֶערהופ הָעסאו א וצ טפיו וקרָעּפ
 ּוצ ַײז ןַעכַאמ ,לָידרַעפ ןַײמ ןֶעפיֹוקרֶעַפ ַײז ּוצ םּוק ךיִא , ןֶערֲעװ הזובמ
 *! ררֲעפ א ךייַא  ַײ ןער זיִא'ס . היבט ּבר ,ְךייַא טימ ןיִא טָאג, : רימ
 ןעגָאז ,ךייא ַײּב ויָא'ס, *? רָעטכַײלגנָעה ַא ,סָאד זיִא ,ְךיִא גָאז ןעד סָאװ
 ,םָאר טסַײה סָאװ, ."קינ'ואו:רמל ַא רָאנ ,רֶע טכַײלגנַעה ןַײק טשינ ,ײז
 ןוא םֹקָעו ןופ ןקז יא ןַעגָאז , טסַײה םָאד, "1 קינואזדמל ַא ,ךיִא .גָאז
 טלעַײרט ןּוא ,ּפיל ָעיֹורג ַא טָימ .,ןהַָײצ ןּופ פא ןהֶא ,רהֶאי גוסַײרד
 טלָעפָעַב . , ."טסָארפ ץ'פיוא תּבש ברע ָענֶערּוי עטלַא'נַא יװ ,ןָעטַײז יד טִיֿמ
 סָאד וַא ,ןָערֶעווש ןהָעג ךייַא לָעװ ךיִא ? ךַארּפשי יש -לעּב ןימ ַאזַא ךייַא

 : םהָעטש קּוסּפ ןיִא יװ , טרָאװ םכִילטיִא ןַענַאטשרָעפ טָאה ְךִיּכַענ לֵירְרֶעּפ 2
 ,ןעכיוקרָעפ ַײּב סָאד טלאה עמ זַא ,טלהִיּפ עניטָאקס ַא --- ּוהנוק רֹוש ערי
 רָערהַיּפ-רָעסַאװ םָעֹד טּפָאלקַענוצ ּבָאה ְךיִא תעשּב ןַא ,ְךיִא ּבָאה ןמיס ַא
 :ָענסיוא 7 םּוס ןַײמ טָאה ,"הכרּב לומ טִימ, : םהיִא ּוצ טגָאזענ 0

 עמיטש טָיֿמ רימ ףיוא טקּוק .ןּוא עדרָאמ עגַירווֶע'נח יד רַימ יצ טהָער
 ּוד טפקנַאד יֹזַא טָא --ילמע לּכמ יקלה הוע :טדָער רֶענייֵא יװ ,ןָע 0
 םָאר לָידרָעּפ ןַײמ ףיוא .קּוק ַא אה ְךיִא , ,,"?ָעּבשזולס ןַײמ רַאּפ בָא רַימ
 רנעה ר ןיִא ןַעמּונָעג סַאר טָאה רֶערהְיּפ-רעסַאװ רַעד ַיװ ,לָאמ טל



 - לארׂשי-ןירא ןייק טרהָאּפ היכמ

 -רֶענײֵא ןהָעטׁש םָעדכָאנ ּכַײלּב ְךיִא ןּוא ,קלּב םָעד טימ ןָענרֶעל ןַײרַא
 ףַײר טסרהיּפ ּוד גיד'לבש יװ !םלֹוע לש וונֹוּבר :רימ טכַאדט ןּוא ןַײלַא
 לידבהל ןָעּפַאשֶעּב טסָאה ןּוא ןהיבט ַא ןֶעּכַאשֶעּב ּוד טסָאה טָא ! לָעטלַעוו
 .,רהָעמשִינ ...טלֶעוו רֶעֹד ףיֹוא לזמ ןייֵא ַײז ןֶעּבָאה ערַײּב ןּוא ,דרָעּפ ַא
 סָאד ןָעדַײרפױא ,ן'הנעט'סיֹוא שטָאה ךִיז ןָאק ןּוא ליֹוּטַא טָאה שנעמַא
 ,גנוצ עמּוטש ַא ,טגָאוָענ םנלטשִימ סָאװ ,לידבהל , ררֶעּפ ַא ןּוא ,ץרַאה
 .,.'הטהּבר ןמ םדאה רתֹומּונ :רהיִא טגָאז יו

 -רימ ךיז ןֶעּבָאה עס םָאװ ,םכילע-םולש ינַאּפ , רַימ ףיֹוא טקּוק דהיֵא
 טָא, !יארוַא יז טכַארט רהיִא ןּוא ,ןֶעניֹוא יד ןיִא ןֶערהֶערמ טלֶעטשַעג
 יסִיַּפָע סָאװ "1 לִיררֲעפ ןַײז ךָאנ םינּפ ַא טקנֶעּברָעפ ףיו טָאה היבט רֶעד
 :ַעֹלַא ךָאנ ןוא גֹנַאּב רוט טוהט גנידצלַא ? רֶענייֵא שנעמ , לֵיררֲעּפ ץ'ּכָאנ
 ןַעקנֶעּב לֶעװ ךיִא ,לַיררֲעפ ץ'כָאנ ןֶעקנֶעּב לָעוװ ךיִא , ןֶעקנֶעּב ְךיִא עו ןַעמ
 ךָאנ ,קינטַארוא ן'טימ ץטכָארַאטס ן'כָאנ ןֶעקנֶעּב לָעוװ ךיִא ,ףרָאד ץכָאנ
 -ךָאנ ּוליּפַא ןּוא םידיגנ רֶעצֶעּפוהֶעי יד ךָאנ ,םָעקִינשטַאד רֶעְקְירֶעּביֹוּב יד
 ,ףֹוס לּכ ףֹוס םּורָאװ ,הפגמ ַא ןָעמּוק םהיֵא ףיוא לָאזכ ןכרט םָעד םִירּפָא
 טשִינ ךָאד רֶע זיִא , הריקה ןיֵא לָעסִיּב ַא ךִיז ןּוהטנַײרַא ןֶעלֶעוװ לָאז עמ זַא
 א ,םשה הצרי םא .הסנרפ ְךִיּכֲענ טכוז סָאװ ,ןויבָא'נַא דוי ַא יו ., רהָעמ
 ךָאנ ףיִא סַײװ ,רהָאפ ְךיִא ּואֹװ ,ןִיהַא םֹולשּב ןֶעגנַײרּב ףימ טָעוו טָאג

 רעד יװ רָאלק ויִא סָאד רָאנ ,ןּוחט טרָאד לָעװ ְךיִא סָאװ ,טשִינ ןַײלַא
 ,רבק ן'פיֹוא להר רֶעטּומ רֶעד ַײּב ןַײז ְךיִא לֶעװ המכה תישאר זַא ,גָאמ
 'םהסה ןּמ ַײז לָעװ ךיִא סָאװ ,רֶעדנִיק ענַײמ רַאפ ןֶעטֶעּב ןעטרָאד לֶעװ ְךיִא
 :םִירּפָא ,ןָעּבָאה ןֶענַז ןיִא ךיֹוא םהיִא ְךיִא לֶעוװ ,ןֶעהָעז טשִינ לָאמנַײק ןיֹוׁש
 :ףיורֲעד ךייַא טַאנ . לארשי לּכ ןּוא ְךייַא ןּוא םהיִא ,ךיִא ןַײמ ןכדש םָעד
 דמוָאל ןּוא דנּוזֲעג טרהָאפ ןּוא דנּוזָעג רַימ טַײז ןּוא ףּכ:תעיקּת דנַאה ןַײמ
 ,ךילדנַײרפ רָאג רֶעדנּוזָעּב ןָעכִילטיִא ןָעסָירג

 --ףֹופ ַא --
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